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 2015דבר יו"ר האיגוד לשנת 

 , נכבדיםחברים 

האיגוד להיות  בשנה זו הוסיףגם . 2015גוד לשנת פעילות האיהמסכם את מוגש לכם בזאת דו"ח 

 בתחום איכות הסביבה באזור. הגוף המקצועי ביותר והמוביל 

שמנו דגש על הפחתת זיהום  שיפור איכות הסביבה.המשכנו והעמקנו בפעילות ל  2015לך שנת המב

. ראשית יזמנו חוות דעת מקצועית שהועברה לשרי האוויר מתחנת הכח אורות רבין במגוון אמצעים

לאחר בחינת  -בתחנת הכח לגז. השרים 1-4האנרגיה והגנת  הסביבה שעיקרה הסבת פעילות יחידות 

לגז. מדובר בהישג  מכלול ההיבטים הלאומיים הכרוכים בכך, הורו על ביצוע הסבת היחידות

המפקח  הצבת פקח בתחנת הכח סביבה באזורנו. מעבר לכך יזמנו משמעותי מאד בתחום איכות ה

מדידת טעינת ואחסון הפחם וכן יזמנו מחקר משותף עם אוניברסיטת חיפה שמטרתו  ,על פריקת

 .  הגדרת תקן לאבק הפחם הנפלט מהארובותו

מים הפוגעים באיכות גורהבמרחב שנועד למפות את  סקר סיכונים במקביל לכך אנו מקדמים

רחבת היקף תוכנית  להכין זה יאפשר לנו  ם לגרום לפגיעה בבריאות הציבור. סקרעלוליו הסביבה

  .המזהמים המסכניםמתמקדת בצמצום ה

(, שהינו תקן 9001האיגוד לתקן ניהול איכות )איזו  וסמךהאפים לשיפור מתמיד. במסגרת זו ושאנו 

הסתיימה באיזון  2015בנוסף שנת  . 17025 יומו של הליך הסמכה לאיזוואנו נמצאים בס בינלאומי

 פעילות האיגוד. , דבר המעיד על ניהול תקציב מאוזן ושקיפות בתקציבי

ודה המקצועית בתחום איכות העבאשות המנכ"ל ניר סהר על רבהזדמנות זו אודה לצוות האיגוד ב

  האיגוד.פעילות הסביבה ולחברי מועצת האיגוד על התמיכה בקידום 

 

 בברכה,

 יעקב אדרי

 יו"ר האיגוד וראש עיריית אור עקיבא

 

 

 

 

 

। 



 
 

 2015האיגוד לשנת  מנכ"לדבר 

 חברים יקרים,

. בשלוש השנים האחרונות אנו 2015אני גאה להגיש לכם דו"ח זה המסכם את פעילות האיגוד לשנת 

מבצעים שינוי עמוק ומהותי בפעילות האיגוד. השינוי מבוצע הן בהיבט המקצועי והן בהיבט 

של מכלול הנושאים הנוגעים הינה  הסדרה מהשורש  כאשר האסטרטגיה מאחורי שינוי זה הארגוני, 

 2015לפעילות האיגוד מחד וצעידה אל עבר העתיד מאידך. כחלק מכך התמקדנו במהלך שנת 

במספר היבטים מרכזיים: השקענו מיליוני שקלים ברכישת ציוד ניטור אויר מהמתקדמים ביותר 

ם האקדמיה ומכוני בעולם, וזאת ע"פ תקינה אירופאית ואמריקאית. כמו כן,  יצרנו שיתופי פעולה ע

מחקר ברחבי הארץ לשם הגדרה וטיפול במפגעים סביבתיים ובראשם מפגע אבק הפחם הנוצר 

בתחנת הכוח אורות רבין.  במקביל הוספנו מפקח צמוד לאתר הפחם בתחנה אשר ההמלצות שהגיש 

הובילו להפחתה ולצמצום מפגע אבק הפחם. מעבדת האיגוד אשר קרטעה במשך שנים רבות זכתה 

של הרשות להסמכת מעבדות. המעבדה הפכה  17025להישגים והוסמכה לתקן  איזו   2015בשנת 

לכלל הלקוחות ברשויות המקומיות. בנוסף לכך,  מקצועיות בישראל ומספקת שירותים לאחת ה

 . 2016בכוונתנו לשדרג את  המכשור והציוד במעבדה לציוד אמין ומתקדם יותר במהלך שנת 

בקידום המחשוב והטכנולוגיה: יצרנו תקשורת בטכנולוגיות רבות גם  השקענו 2015בשנת 

מתקדמות, אפשרנו  עבודה מרחוק, חיברנו את  התשתיות למערכת אינטרנטית, יצרנו מערכת בקרה 

מרחוק החוסכת משאבים ומייעלת את המערכת והקמנו מערכת אמינה העוקבת אחר הפעילות  

 בתחנת הכוח.

וף פעולה עם העובדים ובתמיכתם של חברי המועצה ובראשם היו"ר יעקב כל זאת ועוד נעשה בשית

אדרי. אני מודה לכם על כך ויודע כי בזכות העבודה הקשה וההשקעה של כולנו אנו נוסיף ונמצב 

 את האיגוד כגוף מוביל בתחום איכות הסביבה בישראל. 

 שלכם,

 ניר סהר

 האיגוד 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" 

 לשפך נחל חדרה.  הממוקמת בסמוך

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

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

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

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

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

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

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

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

 תלוועדו תמתן חוות דע, 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 

 מול המפגעים הסביבתיים.הרשות המקומית את חוות הדעת וההמלצות לצורך טיפול הרשות ל

 sc.org.il-www.sviva -כל מידע אודות האיגוד ופעולותיו ניתן למצוא באתר האינטרנט 

 
 

 הרשויות החברות באיגוד:

 

 מספר תושבים שם הרשות מספר תושבים שם הרשות

 28,000 חוף כרמל 20,000 אור עקיבא

 20,000 כפר יונה 2,000 אלונה

 12,700 מגידו 3,500 אליכין

 18,282 מנשה 28,000 אל גרביה באקה

 219,000 נתניה 15,000 גבעת עדה – בינימינה

 40,000 עמק חפר 13,500 זרקא-א ג'סר

 13,000 פורדיס 11,000 ג'ת

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

 6,275 פרדסיה 92,081 חדרה

 596,338 סה"כ

 

http://www.sviva-sc.org.il/
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 :2015בשנת  חברי מועצת האיגוד

 

  אור עקיבאראש עיריית יו"ר האיגוד,  יעקב אדרי

 חדרהסגנית ראש עיריית סגנית יו"ר האיגוד,  חדוה יחזקאלי

 אלונה אזוריתראש מועצה  אריה שרון

 אליכיןראש מועצה מקומית  מוטי חי

 גרביהבאקה אל ממלא מקום ראש עיריית  ג'מאל מג'דלה

 גבעת עדה –בנימינה ועצת מקומית מנציג  איתי וייסברג

 זרקא-ג'סר אראש מועצה מקומית  מוראד פתחי עמאש

 ג'תמנהל מחלקת תברואה וסביבה מועצה מקומית  שלביסמיר 

 זכרון יעקבמנהלת אגף סביבה מועצה מקומית  טליה מבור

 חדרהראש עיריית  צביקה גנדלמן

 חוף כרמלסגן ראש מועצה אזורית  מודי ברכה 

 כפר יונה עירייתנציג  רמי ניסן

 מגידוהיחידה הסביבתית מועצה אזורית  תמנהל מיכל אולשינקה

 מנשהראש מועצה אזורית  אילן שדה

 נתניהסגן ראש עיריית  אלי דלל

 נתניהיחידה סביבתית  תמנהל עירית אנגלקו

 חפרעמק סגן ראש מועצה אזורית  אלדד שלם

 רדיסופנציג מועצה מקומית  חליל עבדל קאדר

 כרכור -פרדס חנה  מועצה מקומית אגף הסביבהמנהל  אייל שני 

 פרדסיהנציגת מועצה מקומית  טל תעסה

  היועץ המשפטי של האיגוד אהוד דהאןעו"ד 

 של האיגודוהנהלת חשבונות רואה חשבון  צביקה לוין

 האיגוד דובר יותם אשל

 יועצת קשרי ממשל ואסטרטגיה יחזקאלאורלי 

 

 

 חברי וועדות:

 חברים בוועדה יו"ר הוועדה שם הוועדה

 אלי דלל, אריה שרון ואיתי וייסברג. אלי דלל מכרזיםהצעות ווועדת 

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

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

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

נציג ההסתדרות ויו"ר ועדת כח הסביבה, 

 אדם.
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 :2015איגוד לשנת העובדים ב

 כח אדם  עובדי 4 -עובדים ו  14איגוד עובדים ב

 

 

 

 

  

 מנכ"ל האיגוד ניר סהר

 מנהלת לשכת מנכ"ל שירן אליהו

 תעשיות ותשתיותמנהלת אגף  גלוריה אפרתי

 , רעש וקרינהמנהלת אגף אוויר לינס אוזון

 רכזת שפכי תעשייה ומכוני טיהור קרן בן דוד

 רכזת איכות אוויר מתעשייה וחומרים מסוכנים יונת אלקלעי

 רכזת תכנון סביבתי  טובי דנינו

 ורישוי עסקים רכזת חינוך סביבתי אורלי מולה

 ותקשורת רכז מחשוב משה גמליאל

 רכז משמר הסביבה עמי חתוכה

 טכנאי תחנות ניטור דורון הורניק

 טכנאי תחנות ניטור אבי מרדכי

 לבורנטית מרינה קירשון

 לבורנטית אתי מיורקס

 לבורנטית טלי כלפון

 לבורנטית זחלאקה ןאחנ

 לבורנטית רנא מחאגנה

 דוגם המעבדה ערן דוידוב

 סייעת למעבדה אורה שמיאלוב

 מזכירות המעבדה פזית קציר

 פקחית תחנת הכח דורין מור

 פקח חריש משה לבטון

 סייעת לתחום שפכי תעשייה ומכוני טיהור וינשטייןמאיה 

 חברת ניקיון ל.מ כ"א  טניה מטטוב
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 2015מבנה ארגוני לשנת 
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 תודהלפני שמתחילים, קודם כל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תודה        

 

 

 

 

 

 

 ,האיגודבראש ובראשונה תודה מקרב לב לעובדי 

  , מקצועיותהמגיעים מדי בוקר, ועובדים במסירות

ובנאמנות בכל ימות השנה, ללא לאות ומתוך  

האיגוד מכיר ומוקיר את    .הרגשת שליחות

פעילותכם הרבה ואת מידת ההשקעה בכל תחום  

 ותחום.

 

לחברי מועצת האיגוד, ומי שעומד בראשם  תודה 

  את חשיבותיו"ר האיגוד, שמבינים ומפנימים 

ומעודדים את כולנו   התחומים בהם פועל האיגוד, 

          .לשפר ולשדרג את פעילותנו באופן מתמיד

תודה על תמיכתכם בקידום האיגוד, מטרותיו  

 ויעדיו.

 



 

7 
 

 באיגוד 2015שנת הישגים ל

 פיקוח צמוד על תחנת הכח אורות רבין

 

 

 

 

 

 

 פיקוח צמוד על מועצה מקומית חריש 

 

 

 

 

 

 

 

 פחםהאבק פיזור מחקר אקדמאי לזיהוי 

 

 

 

 

 

 

חיפה, במחקר לזיהוי  שיתוף פעולה עם אוניברסיטת 

 פיזור אבק הפחם סביב תחנת הכח אורות רבין.
במחקר מבוצעות מדידות שבועיות בעשרות נקודות  

 ציון נבחרות, כאשר התוצאות מתקבלות ע"ג תצ"א.

להתפתח בשנת   המחקר נמצא בראשיתו, וממשיך

2016. 

חריש גדלה באופן מואץ בהתאם להחלטות המדינה,  

ונמצאת בהליך פיתוח מאוד מהיר, ועל כן  קיים צורך  

 פעות  הסביבתיות.מיידי לניטור סביבתי של ההש

העמיד פקח צמוד באתרי הבנייה, בכדי לקדם  האיגוד 

קיימא המשלב   -פיתוח אזורי בדגש על תכנון בר

וזאת בכדי לאפשר   ,היבטים תכנוניים ותפעוליים

 לתושבי המקום איכות חיים נאותה.

לתחנת הכוח במטרה להגביר   פקח צמוד הקצההאיגוד 

את סיורי הפיקוח בשטח התחנה ולוודא עמידה בתנאי  

רישיון העסק על בסיס יומי. במסגרת הפיקוח על תחנת  

אחר מידת ההרטבה באתר אחסון   האיגוד עוקבהכוח 

הפחם ואפר הפחם ואופן פריקת הפחם באתר. מופק  

 דו"ח יומי עם ממצאי הסיור.
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 חיבור שפכי תעשיית עמק חפר למט"ש נתניה

 

 

 

 

 

 יום המעשים הטובים

 

 

 

 

 

 

 ופש המידעח

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

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

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

, הפצת sc.org.il-www.sviva וזאת ע"י  העלאת תכנים לאתר האינטרנט של האיגוד שכתובתו 

newsletter  חודשי לרשימת תפוצה נרחבת, תקשורת אל מול דוברי הרשויות השונות, פרסומים

  .שבאתר האיגודלניטורית העלאת כל תלונות הציבור וסיורי הפיקוח במקומונים ובעיתונות הארצית ו

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

 orly@igudhadera.co.il 

 

 

האיגוד הינו חלק מהקהילה, ותרומתו מתבטאת  

הסביבה ואיכות החיים, ובכלל זה   בשיפור איכות

ביום המעשים   בפעילות התנדבותית חשובה וערכית.

הטובים, התנדבו כל עובדי האיגוד לפעילות קהילתית  

 זרקא.-בג'סר א

 

שפכי תעשיות עמק חפר חייבים  לאחר ההבנה כי 

להתחבר למט"ש מי נתניה, בחן האיגוד, ע"י סימולטור  

ממוחשב, את השפעת השפכים על איכות הקולחים  

ביציאה מהמט"ש, ובנה מנגנון חיבור, בקרה ואכיפה  

 עבור התהליך.

 

http://www.sviva-sc.org.il/
http://www.sviva-sc.org.il/
http://www.nituritpro.mipo.co.il/map/?iframe
http://www.nituritpro.mipo.co.il/map/?iframe
mailto:orly@igudhadera.co.il
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 9001הסמכה לתקן איזו 

 

 

 

 

 
 

 

 אתר אינטרנט חדש
בלתי תלוי וללא , לעדי של האיגודבהפותח אתר אינטרנט חדש במסגרת האיגוד ובניהול 

אירועים וקשרי   בסיסי נתוניםניהול  התחייבויות. האתר פותח בטכנולוגיה של גישה לסמארטפון, 

 לקוח.

אתר האיגוד כולל תצוגת נתוני תחנות הניטור, נתוני פיקוח תעשיות בזמן אמת וארכיון, תצוגות 

 .כחלק מיישום חופש המידע, גרפיות לשימוש בסמארטפון

 

 sc.org.il-www.sviva       לאתר האיגוד:

         sc.org.il/r5_sel-www.sviva    לתצוגות המידע
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האיגוד עבר בהצלחה בדיקה ע"י בודק חיצוני  

מטעם מכון התקנים עבור הסמכת האיגוד  

תקן  (, שהינו 9001)איזו  תקן ניהול איכותל

  והנחיות עבודה נהלים הכולל מערכת בינלאומי

 בארגון. איכות ערכת ניהולמלהבטחת 

http://www.sviva-sc.org.il/
http://www.sviva-sc.org.il/r5_sel
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 תקציר  -מערך ניטור אוויר
 

 

לא נמדדו חריגות מעל סף התקנים לגופרית דו חמצנית בתחנות  2015בשנת   -גופרית דו חמצנית

מסף התקן השעתי בתאריך  99%הניטור. הערך המרבי נמדד בתחנת הניטור בית אליעזר ומהווה 

 . מקור הזיהום תחנת הכוח אורות רבין.15:00בשעה  26.07.15

 

לא נמדדו חריגות מעל סף התקן לתחמוצות חנקן  2015בשנת   -וחנקן דו חמצני תחמוצות חנקן

מסף התקן  84%חם ומהווה אפבניידת ניטור אום אל  ממוצע נמדדבתחנות הניטור. הערך המרבי ב

 .65עקב תחבורה מכביש  10:30בשעה  28.04.15החצי שעתי בתאריך 

 

לא נמדדו חריגות מעל סף התקן לחנקן דו חמצני בתחנות הניטור. הערך  2015בשנת   -חנקן דו חמצני

בשעה  11.01.15בתאריך מסף התקן השעתי  68%המרבי נמדד בניידת ניטור אום אל פאחם ומהווה 

 .65מתחבורה בכביש  8:00

 

המותרות בשנה פר אתר  10חריגות מעל סף התקנים לאוזון מתוך  3נמדדו עד  2015בשנת   -אוזון

מסף התקן השמונה שעתי  124%מדידה. הערך המרבי נמדד בתחנת הניטור כרם מהר"ל ומהווה 

 .8:00בשעה  29.04.15בתאריך 

 

נמדדו חריגות מעל סף התקן היעד היממתי לחלקיקים נשימים עדינים עקב  2015בשנת   -חלקיקים

ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, ספטמבר ונובמבר. סופת האבק  -סופות אבק טבעיות במהלך החודשים

שנה בישראל ובתוך כך  75ראשונה מסוגה מזה  ההיית 07-11/09/2015שהתרחשה בין התאריכים 

 תנאים המטאורולוגיים של לחות וחום שהתחוללו בעת הסופה.עוצמת הסופה, משך הסופה וה

 

עומדות בסף  2015נתוני ניטור הרציף ובדיקות מארובות תחנת הכוח לשנת  -תחנת הכוח אורות רבין

תחמוצות החנקן תקני הפליטה כפי שנקבעו במסגרת הוראות האישיות למניעת מפגעים מתחנות כוח. 

. להפחתת פליטות תחמוצות חנקן תותקן טכנולוגיה להפחתת הינם ערכי הפליטה הגבוהים ביותר

פליטות זיהום האוויר ולשינוי במערך הבעירה ביחידות ייצור החשמל )אמצעים ראשוניים( עד שנת 

הדיונים בין . מיכולת הייצור של תחנת הכוח( 50%-. )כ6-ו 5ביחידות הייצור הצפוניות מס'  2017

חלטה לגבי סוג אמצעי הפחתת פליטות ומועד התקנתם בשאר משרד האנרגיה והמשרד להגנה"ס לה

 .2016( נמשכים לתוך שנת 1-4יחידות הייצור )יחידות 

 

עומדות בסף תקני הפליטה  2015נתוני הניטור הרציף ובדיקות בארובות לשנת  -תחנת הכוח חגית

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

 מהזמן התבסס על סולר.  1%ייצור חשמל התבסס על גז . 
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 תחנות ניטור אוויר  
 

מערך ניטור האוויר הראשון בישראל, מערך ניטור הוקם צו הקמת האיגוד, מתוקף  1979בשנת 

ומנה  1981כרמל(. מערך הניטור הוקם בשנת  -האוויר של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרון

רשויות.  18תחנות ניטור אוויר במרחב של  15מערך הניטור מנה  2015תחנות ניטור אוויר. בשנת  12

פירוט מיקום תחנות הניטור ומכשור  י תחנות ניטור ניידות.תחנות ניטור נייחות ושת 15המערך כולל 

נתוני תחנות ניטור האוויר מתקבלים בזמן אמת, במחשב . 1ותרשים  1-3המדידה ניתנים בטבלאות 

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

 וכן באתר המשרד להגנה"ס.   sc.org.il/r5_sel-www.sviva: שכתובתו

 

 2015מיקום תחנות הניטור האוויר לשנת  .1טבלה 

 מרחק וכיוון
לתחנת הכוח 

 חגית

מרחק / וכיוון 
לתחנת הכוח 

 אורות רבין

גובה מעל 
פני הים 

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

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

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

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

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

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

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

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

 עדה גבעת המועצהבנין  גג 713.8/200.6 87 ק"מ °12.4/242 

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

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

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

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

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

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

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

 קרון איגוד עין השופט* 723.3/209.3 265 ק"מ °21.6/232 ק"מ °4.2/54
 *תחנת אם של ניידת הניטור.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sviva-sc.org.il/r5_sel
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 מפת תחנות ניטור האוויר בתחום האיגוד .1תרשים 
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 2015סימון מיקום מדי ניטור זיהום אויר בתחנות הניטור לשנת  .2טבלה 

 

 

 2015סימון מיקום ניטור מדדים מטאורולוגיים בתחנות הניטור לשנת  .3טבלה   
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 17025איזו הסמכת מערך ניטור האוויר ל
 

. אגף אויר פעל במרץ 17025במסגרת חוק אוויר נקי, מערך הניטור האוויר נדרש לעבור הסמכה לאיזו 

כרמל( נדרש –. מערך הניטור של איגוד ערים )שרון 17025לעמידה בדרישות הממונה להסמכה לאיזו 

ת פירוט הפעולו .לבצע מבחן איזו לבדיקות וכן לכיול מאחר והאיגוד מתחזק את תחנות הניטור

 :2015שננקטו בשנת  

 .סיום כתיבת כל נהלי האיכות ונהלי השיטות למעבדת ניטור אוויר 

 .הקמת מעקות לכל תחנות הניטור בהתאם לאישור בודק מוסמך 

 .שדרוג תשתית החשמל של כל תחנות הניטור בהתאם לאישור בודק חשמל מוסמך 

 מערך תחנות הניטור. הטמעת מערכת ממוחשבת לניהול פעולות התחזוקה ומלאי הציוד של 

  :יח' אנלייזרים  11יח' מדי אוויר רפס,  12יח' מכיילים,  13ביצוע מכרז רכש לציוד ניטור אויר

 יח' גלילי גז כיול. 10אנלייזרים לגופרית דו חמצנית,  2לתחמוצות חנקן, 

 

 

   

 

 התקנת מעקה בתחנת ניטור המעפיל , לפני )משמאל( ואחרי )מימין(.             

 צילום: דורון הורניק             

 

 

ערכה הממונה על מערך הניטור הארצי, ד"ר לבנה קורדובה סיור ביקורת על תחנות  22.11.15בתאריך 

 .ניטור האוויר של האיגוד. הממונה הביעה את שביעות רצונה קידום שבוצע במערך תחנות הניטור
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תקני איכות האוויר 
 תקן איכות אוויר נקבע לפי סוג הזיהום, ריכוז המזהם וזמן החשיפה לזיהום. 

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

התאם למזהמים המנוטרים במערך ב 4.פירוט ערכי הסף ניתן בטבלה  01.01.2015נקי ועודכנו ב

 הניטור באיגוד.

 

 

 . תקנות ערכי איכות אוויר4טבלה 

 ריכוז סימול מזהם
פרק זמן 

 מדידה

מס' פעמים 
בשנה 
שניתן 

לעבור את 
 התקן באתר

 10 שעות 8 חל"ב 3O 71 אוזון

 8 שעתי חל"ב 2SO 134 גופרית דו חמצנית

 4 שעות 24 חל"ב 2SO 50 גופרית דו חמצנית

 0 שנה 1 חל"ב 2SO 60 גופרית דו חמצנית

 0 חצי שעה חל"ב xNO 500 תחמוצות חנקן

 0 שעות 24 חל"ב xNO 298 תחמוצות חנקן

 8 שעתי חל"ב 2NO 106 חנקן דו חמצני

 0 שעות 24 חל"ב 2NO 21 חנקן דו חמצני

 10PM חלקיקים נשימים 
130 

 מק"ג/מ"ק
 18 שעות 24

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

חלקיקים נשימים 

 עדינים
2.5PM 

37.5 

 מק"ג/מ"ק
 18 שעות 24

חלקיקים נשימים 

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

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

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

גז בעל ריח חריף ואופייני. גופרית דו חמצנית בריכוזים שונים גורמת לכאבי  –תחמוצות הגופרית 

אש, הפרעות בראיה, שיעול, ולפגיעה בדרכי הנשימה בקרב אכלוסיה רגישה ולפגיעה ביבולים ר

 חקלאיים.  

 

 .2015סיכום מדידות גופרית דו חמצנית בתחנות הניטור לשנת  .5טבלה 

 )*( חריגה יחידה בשנה
 

 סיכום ומסקנות:

  לא נמדדו חריגות מעל סף התקנים לגופרית דו חמצנית בתחנות הניטור.  2015בשנת 

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

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

 יהום אוויר".לתופעה ניתן בסעיף "ארועי ז

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

. מקור הזיהום מתחנת הכוח אורות רבין. 15:00בשעה  26.07.15מסף התקן בתאריך  99%ומהווה 

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

זיהום אוויר במספר תחנות במקביל וריכוז זיהום האוויר של תחמוצות חנקן וגופרית דו חמצנית 

 במקביל. 

 ערך מרבי נמדד כאשר הניידת הייתה מוצבת בשטח קיבוץ עין השופט. -קרון איגוד 

 זמינות
 נתונים

ממוצע יממתי 
 )חל"ב(

מקור זיהום 
 האוויר

 תאריך שעה
 ריכוז שעתי

 מרבי  )חל"ב(
 תחנת ניטור

 בית אליעזר 133 26.07.15 15:00 אורות רבין )*(21 92%

 חדרה 61 03.06.15 13:00 רביןאורות  6 93%

 ברקאי 64 20.05.15 12:00 אורות רבין 9 95%

 אליקים 52 25.05.15 13:00 אורות רבין 4 93%

 פרדס חנה 76 20.08.15 13:00 אורות רבין 13 93%

 אליכין 73 16.10.15 13:00 אורות רבין 11 94%

 מנשה 94 03.09.15 12:00 אורות רבין 15 96%

 גבעת עדה 34 16.07.15 12:00 אורות רבין 4 96%

 גן שמואל 63 29.06.15 15:00 אורות רבין 11 90%

 המעפיל 107 17.10.15 14:00 אורות רבין 10 90%

 מגל 55 29.07.15 14:00 אורות רבין 8 71%

 ד.אל כרמל 73 10.03.15 21:00 מקומי 10 91%

 עמיקם 82 25.05.15 11:00 אורות רבין 8 92%

 קרון איגוד  58 17.06.15 14:00 אורות רבין 9 94%

 
19  

חריגות  4)עד 
 בשנה(

   
134  

חריגות  8)עד 
 בשנה(

 תקן חוק אוויר נקי
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 עקב תקלות במכשיר  90%-תה פחות מיבתחנת הניטור מגל זמינות הנתונים הי -זמינות נתונים

 ירוק המכשיר לתיקון.הניטור ופ
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  xNO תחמוצות חנקן 

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

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

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

מתחמצן בטמפרטורות בעירה גבוהות. כמות תחמוצות החנקן הנפלטות היא כתלות בסוג הדלק ובתנאי 

 הבעירה. 

 

 .2015סיכום מדידות תחמוצות חנקן בתחנות הניטור לשנת  .6טבלה 

 
 סיכום ומסקנות:

  הניטור. הערך המרבי של לא נמדדו חריגות מעל סף התקנים לתחמוצות חנקן בתחנות  2015בשנת

מסף  84%מדידות תחמוצות חנקן בממוצע חצי שעתי נמדד בניידת ניטור אום אל אפחם ומהווה 

 עקב תחבורה. 10:30בשעה  28.04.15התקן. זיהום האוויר נמדד בתאריך 

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

זיהום מרבי "מקומי" מקורו בעיקר מתחבורה ונמדד בעיקר בעונת  בסעיף "ארועי זיהום אוויר".ניתן 

 החורף בשעות הבוקר והערב. הסבר לתופעה ניתן בסעיף "ארועי זיהום אוויר".

 מכשירי ניטור תחמוצות חנקן  מתחנות הניטור אליקים, פרדס חנה,  2015בשנת  -זמינות נתונים

ל, כרם מהר"ל, דלית אל כרמל, עמיקם ואום אל פאחם פורקו לתיקון במהלך אליכין, המעפיל , מג

 אנלייזרים חדשים. 11בוצע רכש של  2015.  בשנת 90%השנה ועל כן זמינות הנתונים מתחת 

 ערך מרבי נמדד כאשר הניידת הייתה מוצבת בשטח קיבוץ עין השופט. -קרון איגוד 

 

 זמינות
 נתונים

ממוצע יממתי 
 )חל"ב(

מקור זיהום 
 האוויר

 תאריך שעה
 ריכוז  חצי שעתי

 מרבי  )חל"ב(
 תחנת ניטור

 בית אליעזר 295 26.07.15 14:30 אורות רבין 56 92%

 חדרה 246 25.01.15 08:00 מקומי 59 95%

 ברקאי 264 08.03.15 07:30 מקומי 72 95%

 אליקים 170 31.03.15 09:30 מקומי 26 73%

 פרדס חנה 219 01.03.15 12:00 אורות רבין 40 86%

 אליכין 161 25.07.15 16:00 אורות רבין 30 63%

 מנשה 294 20.08.15 12:30 אורות רבין 41 90%

 גן שמואל 172 29.07.15 12:30 אורות רבין 31 91%

 המעפיל 168 08.09.15 21:30 מקומי 33 87%

 מגל 181 29.07.15 13:30 אורות רבין 24 70%

 כרם מהר"ל 76 07.04.15 06:30 מקומי 10 64%

 ד.אל כרמל 371 01.09.15 12:00 מקומי 29 86%

 עמיקם 164 25.05.15 10:30 אורות רבין 18 82%

 אום אל פאחם 421 28.04.15 10:30 מקומי 65 59%

 קרון איגוד 195 19.03.15 06:30 מקומי 49 94%

 תקן חוק אוויר נקי 500    298 
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  2NO חנקן דו חמצני

 

 .2015סיכום מדידות חנקן דו חמצני בתחנות הניטור לשנת  .7טבלה 

 
 

 סיכום ומסקנות:

  לא נמדדו חריגות מעל סף התקן לחנקו דו חמצני  בתחנות הניטור.  2015בשנת 

 חם ומהווה אהערך המרבי של מדידות חנקן דו חמצני בממוצע שעתי נמדד בניידת ניטור אום אל פ

 מתחבורה. 08:00בשעה  11.01.15בתאריך מסף התקן. זיהום האוויר נמדד  68%

 ערך מרבי נמדד כאשר הניידת הייתה מוצבת בשטח קיבוץ עין השופט. -קרון איגוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

זמינו
 ת

 נתונים

מקור זיהום 
 האוויר

 תאריך שעה
 ריכוז שעתי

 תחנת ניטור מרבי  )חל"ב(

 בית אליעזר 73 11.01.15 08:00 מקומי 92%

 חדרה 63 18.01.15 21:00 מקומי 95%

 ברקאי 57 13.12.15 18:00 מקומי 95%

 אליקים 66 31.03.15 10:00 מקומי 73%

 פרדס חנה 58 03.09.15 12:00 רביןאורות  86%

 אליכין 47 16.10.15 15:00 אורות רבין 63%

 מנשה 47 10.12.15 19:00 מקומי 90%

 גן שמואל 46 18.04.15 14:00 אורות רבין 91%

 המעפיל 56 01.08.15 15:00 אורות רבין 87%

 מגל 59 21.07.15 17:00 אורות רבין 70%

 כרם מהר"ל 40 21.12.15 22:00 מקומי 64%

 ד.אל כרמל 95 10.03.15 20:00 מקומי 86%

 עמיקם 51 15.05.15 10:00 אורות רבין 82%

 אום אל פאחם 56 04.06.15 08:00 מקומי 59%

 קרון איגוד 54 28.04.15 19:00 מקומי 94%

    
106 

חריגות  8)עד 
 בשנה(

 תקן חוק אוויר נקי
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 3Oאוזון 

האוזון הנוצר בשכבת הטרופוספרה  )שכבת האטמוספירה התחתונה( הינו תוצר של ראקציה בין מזהמי 

אוויר הנפלטים לאטמוספירה בנוכחות קרינה שמשית ומהווה פגיעה בעיקר במערכות הנשימה וקורוזיה 

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

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

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

 (.  1המוביל ליצירת האוזון )

(1) 

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

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

 (2) 

 

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

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

אוזון נמדד בתחנות הניטור ברקאי,  2015בשנת  מתחבורה, מפעלים ותחנות כוח.–בתהליכי בעירה 

 המעפיל , כרם מהר"ל  ובקרון איגוד.

 
 .2015סיכום מדידות אוזון בתחנות הניטור לשנת  .8טבלה 

 
תחנת ניטור 

 אוויר
ממוצע שמונה 

שעתי מרבי 
 )חל"ב(

מס' עליות 
 מסף התקן

זמינות 
 נתונים

 94% 1 78 ברקאי

 96% 1 82 המעפיל

 91% 3 88 כרם מהר"ל

 93% 1 65 קרון איגוד

 חריגות בשנה( 10)עד      71 תקן    

 

 סיכום ומסקנות:

  המותרות בשנה פר אתר מדידה. 10חריגות מעל סף התקנים לאוזון מתוך  3נמדדו עד  2015בשנת 

 ( 10חריגות מתוך  3הערכים המרביים של מדידות אוזון נמדדו בתחנת הניטור כרם מהר"ל  )המותרות

. 
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 חלקיקים 

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

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

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

 חלקיקים ביחס לקוטר אירודינמי :

  מיקרון 45אבק שוקע: מעל 

 אבק כללי מרחף : (TSP) 45 מקרון ומטה 

  (  10חלקיקים נשימים(PM  :10 מקרון ומטה 

 (  2.5חלקיקים נשימים עדינים(PM  :2.5 מקרון ומטה 

 

חלקיקים נשימים עדינים נמדדו בתחנות הניטור פרדס חנה, קרון איגוד ,ניידת אום אל פאחם  2015בשנת 

נמדדו חריגות מעל סף התקן היעד היממתי לחלקיקים נשימים עדינים עקב סופות אבק טבעיות (. 9)טבלה 

מסף תקן היעד. זיהום  8-ל חלקיקים נשימים עדינים נמדד בתחנת הניטור מגל וערכו פי .ריכוז מרבי ש

 האוויר נמדד עקב סופת אבק הגדולה של חודש ספטמבר.

  

 .2015סיכום מדידות חלקיקים בתחנות הניטור לשנת  .9טבלה 
 ממוצע יממתי מרבי תחנת ניטור אוויר

 )מק"ג/מ"ק(
מס' עליות 
 מסף התקן

זמינות 
 נתונים

 81% 15 268 פרדס חנה

 93% 12 289 מגל

 94% 9 216 קרון איגוד

 11% 3 208 אום אל פאחם

 חריגות בשנה( 18)עד  37.5 תקן  יעד

 

 

 

)משמאל( בעת סופת  10.09.15-)מימין( לעומת ה 15.10.15-תצפית על ארובות תחנת הכח בצומת אולגה ב

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

זיהום מקומי כגון מפעל, תחנת  . במידה וקיים מקוראורות רביןמתחנת הכוח 

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

 .אורות רבין

מאופיין  בעליית  אורות רביןזיהום אוויר שמקורו מתחנת הכוח  -גזי הפליטה

 הריכוז גופרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן יחד. זיהום אוויר שמקורו מתעשיי

מקומית מאופיין בעיקר בעליית ריכוז גופרית דו חמצנית כתלות בסוג הדלק 

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

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

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

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

 .הזיהום

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

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

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

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

 ורף בשעות הבוקר והערב . בעיקר בעונת הח
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 2015ארועי זיהום אוויר בשנת 
עם הקמת מערך ניטור האוויר, , הגדיר האיגוד "ארוע" זיהום אוויר כדי לעקוב אחר מגמות זיהום האוויר 

 חמצנית-חל"ב גופרית דו 70דקות רצופות לפחות  30באזור. ארוע זיהום אוויר נמדד כאשר נרשמים במשך 

מהתקן החצי שעתי המקומי המוחלט  רבעחל"ב תחמוצות חנקן. ערכים אלו נקבעו על בסיס  125 -ו

בתקנות איכות אוויר התש"ן. הבחנה בין ארוע רציף אחד למשנהו באותו יום, היא "הפסקה" של מדידות 

אי שעות. חצ 5זיהום אוויר למשך שלוש שעות רצופות לפחות. יתכן ארוע זיהום אוויר אחד, שבו ימדדו 

 חצאי שעות.  5בארוע מעין זה, ערך הארוע שיקבע יהיה הערך החצי שעתי המרבי שנמדד מבין אותן 

מתוכם הינם עקב זיהום אוויר מתחנת הכוח אורות  34%ארועי זיהום אוויר כאשר  422נמדדו  2015בשנת 

  רבין.

 

 

 

 

 תחנת הניטור מנשה.
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 2015סיכום מדידות חלקיקים בתחנות הניטור לשנת  .10טבלה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2תרשים 
 

 
 
 
 
 
 

 מספר ארועים 
 ממקור אחר

 מספר  ארועים 
 מתחנת הכוח אורות רבין

 שנה סה"כ ארועים

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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 3תרשים 

 

 

 2015תחנות הניטור המוצגות הינן תחנות ניטור שמספר ארועי זיהום האוויר הכולל שנמדד בהם בשנת 

ניתן לראות שזיהום אוויר מתחנת הכוח אורות רבין נמדד בעיקר בתחנות ניטור פרדס חנה .  10היה  מעל 

אופקי מכביש  במרחק 50-, גן שמואל ובית אליעזר. תחנות ניטור ברקאי ואום אל פאחם  ממוקמות כ

בהתאמה( מודדות בעיקר זיהום אוויר מתחבורה. גם בתחנת הניטור חדרה עיקר  65וכביש  574)כביש 

 .4מטר מערבית מכביש  300 -הזיהום הינו מתחבורה. התחנה ממוקמת בלב אזור תעשיה, במרחק כ
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 .4תרשים 
 

 

 

התנאים המטאורולוגיים על אופן פיזור זיהום האוויר כתלות התרשים לעיל מצביע על מידת השפעת 

אחת התופעות הדומיננטיות היא תופעת האנברסיה המונעת פיזור יעיל של  בגובה פליטת מקור הזיהום.

זיהום אויר כלפי מעלה. זיהום אוויר הנפלט ממקור נמוך )רכבים, ארובות תעשיה, שריפות מקומיות( 

רקע. בעונת החורף אנברסיית הקרקע חזקה ומתמשכת. זיהום אויר הנפלט מושפע מנוכחות אנברסית הק

מארובות גבוהות של מאות מטרים )כגון מתחנת הכוח אורות רבין( מושפע מנוכחות אנברסיית הרום 

 הנוצרת בעיקר בעונת הקיץ.
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 5תרשים 
 

 

 

 נמדדיםשמקורם מתחנת הכוח אורות רבין  ארועי זיהום האווירניתן לראות כי מרבית מהתרשים לעיל 

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

הים גורמים לירידת גובה האינברסיה ויותר זיהום אוויר מתפזר כלפי מטה. בשאר הזמן )לאחר זמן 

בגובה  מזיהום האוויר הנפלטמונעת ה הקרקעת אנברסיי השקיעה וכשעתיים לאחר זמן הזריחה( שוררת

 כלפי מעלה.  להתפזר )כגון מתחבורה וארובות מפעלים(  נמוך
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 מחקר האיגוד לשיפור חיזוי פיזור זיהום האוויר

  

 

 
 

( ממוצע bדקות רץ ) 15( נתונים בממוצע aשלבי עיבוד נתוני הסיילומטר מנתונים גולמיים ). 6תרשים 

 (.dדקות רץ ) 15( שרטוט גובה שכבת הערוב על רקע תרשים ממוצע cשעתי )
 

הבנת התנהגות שכבת הערוב האטמוספרית היא כלי חשוב להערכת תופעות מטאורולוגיות, ופיזור זיהום 

האוויר בשכבת הטרופוספירה בה אנו חיים. מחקרים רבים נערכו ברחבי העולם לניתוח תופעות 

התפתחות וגובה שכבת הערוב. תופעות אלו תלויות בין היתר בתנאי האזור  מטאורולוגיות המשפיעות על

. מחקרי תהנחקר כגון טופוגרפיה וסינופטיקה. על כן, חשיבות ביצוע המחקר אמפירי במוקד ההתעניינו

אשר היו זמינים ללא תפרוסת מרחבית טובה  םעבר שבוצעו בישראל היו תלויים במדדים המטאורולוגיי

ודד( , או זמינות נתונים נמוכה )כגון הפרחות רדיוסונדת בית דגן פעמיים ביום(. בעשור )כגון מכ"ם ב

האחרון החל מחקר של שכבת העירוב בעיקר באירופה,  על בסיס אמצעי חישה מרחוק המכונה 

 סיילומטר. 
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נפוץ בשדות  סיילומטר הוא סוג של לידר )אמצעי חישה מרחוק באמצעות קרן אור( לניטור בסיס הענן ,

התעופה בעולם. הסיילומטר הוא אמצעי חישה מרחוק יחסית זול, עם תחזוקה מועטה ובטוח לשימוש. 

ק"מ מעל פני  5-מטר ועד כ 10-מטר החל מ 10שניות וכל  16לסיילומטר זמינות נתונים גבוהה מאוד, כל 

ר אינו נותן קריאה ישירה הקרקע לפחות )תלוי בדגם(.  בניגוד לאמצעי חישה מרחוק אחרים, הסיילומט

של ערכים מדודים בתוך שכבת האמוספירה )כגון הפרופילים של הרדיוסנדה( אלא דורש פרשנות. עם 

זאת, זמינות הנתונים הגבוהה של הסיילומטר  מאתגרת תרגום המידע המתקבל למחקר שכבת הערוב. 

מתנגשים עם החלקיקים  הסיילומטר מתבסס על אלפי פולסים הנשלחים לאטמוספירה. פולסים אלו

באוויר ורק חלק קטן מוחזר חזרה 

לסיילומטר. עוצמת ההחזר גדלה ככל 

שתכולת החלקיקים גבוהה יותר )כגון 

בעננים(. מאחר ושכבת הערוב היא 

קונבקטיבית, נוצרת בתוכה שכבה 

אחידה של ריכוז חלקיקים. הגובה בה 

גרדינט ריכוז החלקיקים הוא הגבוהה 

ור המעבר משכבת ביותר מוגדר כאז

הערוב לאטמוספירה החופשית מעליה. 

שיטת הגדרה זו ידועה ומשמשת את 

בסיס החישוב בתוכנת הסיילומטר 

(BLVIEW להערכה אוטומטית של )

שכבות האטמוספרה ונוכחות עננים. עם 

זאת, תוכנה זו מפיקה לא מעט שגיאות 

 וקיים קושי להסתמך עליה. 

 

 

 

 

הדגם הנפוץ  - CL31במחקר הנוכחי נכתב סקריפט חדש על בסיס נתוני עוצמת החזר של  סיילומטר 

בארץ. הסקריפט משודרג במטרה לתת  הערכה אמינה של  גובה שכבת הערוב לאורך שעות היממה. 

ורולוגי, חיל באמצעות הסקריפט מעובדים נתונים ממספר סיילומטרים בארץ )בבעלות השרות המטא

 –האוויר, מכון ויצמן והאיגוד(. מארג הנתונים מאפשר מחקר על התפתחות שכבת הערוב בעונת הקיץ 

השוואה בין קו החוף לפנים הארץ. השוואת נתוני הסיילומטר בפריסה מרחבית ולאורך השנה לנתוני 

סופות אבק ומידת  הפרחות הרדיוסונדה ומודלים מתמטיים, מעקב אחר תופעות מטאורולוגיות כגון

 כיסוי העננות וסוג העננות בפריסה מרחבית וטמפורלית.

 

 על גג האיגוד   CL31סיילומטר         
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-עת כניסת סופת האבק בערב ה 06.09.15-11.09.15מדידות הסיילומטר בין התאריכים  .7תרשים 
. תמונות אלו נראו לראשונה בישראל במסגרת 10.09.15-ועד תחילת פיזור האבק כלפי מעלה ב 07.09.15

 מחקר האיגוד.
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 אורות רבין תחנת הכוח

 

 צילום: עמי חתוכה                                                תחנת הכוח אורות רבין

 

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

. שתי יחידות 1984-1981הראשונות, המחוברות לארובה הדרומית והארובה האמצעית, הוקמו בין השנים 

. ארובה רביעית חדשה )שמאלית 1996-1995ין השנים נוספות המחוברות לארובה הצפונית, הוקמו ב

( הוקמה במסגרת תכנית הפחתת פליטות מתחנת הכוח. לארובה זו מחוברים סולקנים. סולקן 8בתמונה 

הוא מתקן השוטף את גופרית דו החמצנית בגזי הפליטה בתרחיף אלקלי )אבן גיר( ליצירת גבס. בשנת 

 ישירות אל הארובה הרביעית.  6-ו 5אוויר ינותב מיחידות ייצור , הארובה הגבוהה תיסגר, וזיהום ה2016

 

 . נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח אורות רבין11טבלה  

 גובה הארובה  מיקום ארובה
 )מטר(

מספר יחידות יצור 
 חשמל פר ארובה

הספק  מרבי ליחידת יצור 
 חשמל )מגוואט(

 360 .2-ו 1יחידות מס'  250 דרומית

 360 .4-ו 3יחידות מס'  250 נמוכהמרכזית 

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

 -  - 250 צפונית )בהקמה(

 הספק מותקן 2,580 יחידות יצור 6 ארובות 4 סה"כ
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 תכנית הפחתת פליטות מארובות תחנת הכוח אורות רבין

תכנית הפחתת פליטות בתחנת הכוח אורות רבין הינה תכנית לאומית. התוכנית כוללת התקנת אמצעי 

הפחתת פליטות בתהליך הבעירה )אמצעי ראשוני( ולפני היציאה מהארובה )אמצעי שניוני(. האמצעים 

 נים הראשוניים כוללים החלפת מטחנות פחם ומבערי בעירה. האמצעים השניוניים כוללים התקנת סולק

FGD- Flue Gas Desulfurization) ) להפחתת פליטות גופרית דו חמצנית, התקנת ממירים קטליטיים

(SCR-Selective Catalytic Reduction להפחתת פליטות תחמוצות חנקן. אמצעי הפחתת פליטות )

פרויקט  ( הותקנו בתחנת הכוח עם הקמת יחידות הייצור.ESP-Electrostatic Precipitatorsחלקיקים )

הפחתת פליטות יצמצם את הזיהום גופרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן הנפלטים מכל ארובה בתחנת 

. יחידותה  6-ו 5נקבע לוח הזמנים להתקנת אמצעי הפחתה ביחידות ייצור  2015. בשנת 80%-הכוח בכ

פת גז, התקנת נת חלופות: המרת היחידות למחז"מ ושרי( נמצאים בדיון לבחי1-4ות יותר )ייצור הישנ

 אמצעי הפחתת פליטות ושריפת פחם, הסבת היחידות הקיימות לשריפת בגז.

 

 

 http://www.igudhadera.co.il/kidsnמתקני הפחתת פליטות בתחנת הכוח אורות רבין  מקור:  .8תרשים 

  

)ארובה החדשה( בתחנת הכוח אורות  6-ו 5ליישום תוכנית הפחתת פליטות ביחידות ייצור  .12טבלה 

 רבין:

 תקן קיים  מזהם
 תקן עתידי )מ"ג/מק"ת( )מ"ג/מק"ת(

גופרית דו 

 150 1,380 חמצנית

 150 אין תחמוצות חנקן

 20 50 חלקיקים

 

 

http://www.igudhadera.co.il/kidsn
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 9תרשים 

 

 5, עקב השבתת יחידת יצור מס' 2015רבין בשנת  ניתן לראות ירידה בייצור החשמל מתחנת הכוח אורות

לתיקון תקלות  2-ו 3לצורך התקנת אמצעי הפחתת פליטות והשבתות ממושכות של יחידות יצור מס' 

 ותחזוקה.

 
 10תרשים 

 

כתלות  11%-בשנים האחרונות, אחוז האפר הממוצע הוא כ תחנת הכוח עומדת בסף התקן הנדרש.

 הפחמים התבסס על פחם רוסי, קולומביאני, דרום אפריקאי ואוסטרלי.סל  2015בהרכב הפחם. בשנת 
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 ניטור רציף בארובות תחנת הכוח אורות רביןפיקוח 

 

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

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

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

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

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

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

נתוני ניטור הרציף מתקבלים באיגוד כערכים גולמיים. הנתונים המוצגים פרמטרים תפעוליים נוספים.  

 2015נתוני ניטור הרציף לשנת . להלן מתבססים על דיגול נתונים שביצע האיגוד בהתאם להנחיות הממונה

 ניתנים בטבלאות להלן. לא נרשמה חריגה מסף התקנות.

 

 

 

 

 

 

 מד ניטור רציף המחובר לתוך המובל הפנימי של אחת מארובות תחנת הכוח אורות רבין
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. סיכום ריכוז שעתי מרבי )לאחר רווח בר סמך ( של תחמוצות חנקן מארובות תחנת הכוח 13טבלה 

 2015אורות רבין לשנת 

 

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

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

 

 11תרשים 
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. סיכום ריכוז יממתי מרבי )לאחר רווח בר סמך ( של תחמוצות חנקן מארובות תחנת הכוח 14טבלה 

 2015אורות רבין לשנת 

 

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

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

 

 12תרשים 
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הכוח . סיכום ריכוז שעתי מרבי )לאחר רווח בר סמך ( של גופרית דו חמצנית מארובות תחנת 15טבלה 

 2015אורות רבין לשנת 

 

 

 13תרשים 
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. סיכום ריכוז יממתי מרבי )לאחר רווח בר סמך ( של גופרית דו חמצנית מארובות תחנת הכוח 16טבלה 

 2015אורות רבין לשנת 

 

 

 

 

 

 14תרשים 
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. סיכום ריכוז שעתי מרבי )לאחר רווח בר סמך ( של חלקיקים מארובות תחנת הכוח אורות 17טבלה   

 2015רבין לשנת 

 

אחוזים  200אחוזים מהערכים הממוצעים התקפים לשעה שנמדדו במשך שנה אינם עולים על  99.95% 

ת בתקן לפליטת מהערכים . תחנת הכוח עומד 95%מערך הפליטה המרבי המותר. התקן מתיר עד 

 חלקיקים.

 

 15תרשים 
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. סיכום ריכוז יממתי מרבי )לאחר רווח בר סמך ( של חלקיקים מארובות תחנת הכוח אורות 18טבלה  

 2015רבין לשנת 

 

 
 16תרשים 

 

 

 

 סיכום התרשימים והטבלאות מראים כי ערכי הפליטה הנמוכים ביותר נמדדו מהארובה הצפונית. 
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 בארובות תחנת הכוח אורות רביןדיגום 

ע"י צוות מדידה של חברת החשמל  2015להלן סיכום תוצאות מדידות בארובה שהתבצעו במהלך שנת 

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

תחנת הכוח אורות רבין. זיהום  תוצאות הבדיקות מראות עמידה בערכי הפליטה שלאיכות הסביבה. 

 האויר הגבוה ביותר הוא של תחמוצות חנקן , כפי שנמדד גם בניטור הרציף. אין חריגה מסף התקנות.

 

 .2015לשנת  בארובות תחנת הכוח אורות רבין  תוצאות בדיקות סיכום  .19טבלה 

 

 

 מבוצע סימול מזהם נבדק
ניטור 
 רציף

ערך מדידה 
 1-2בארובה 

 )מ"ג/מק"ת(
 

ערך מדידה 
 3-4בארובה 

 )מ"ג/מק"ת(
 

ערך מדידה 
 5-6בארובה 

 )מ"ג/מק"ת(
 

תקן 
 )מ"ג/מק"ת(

 50 17 20 49 כן PM חלקיקים
 xNO  תחמוצות חנקן

)2(as NO 

 אין 781 1,225 1,082 כן

גופרית דו 
 חמצנית

2SO 1380 738 768 821 כן 

 250 7 6 10 לא CO פחמן חד חמצני
 םכלל פחמימני

 אורגניים
TOC אין 0 0 0 לא 

כספית 
 ותרכובותיה

Hg 0.03 <0.0006 0.0009 0.0006 לא 

 0.05 <0.016 <0.018 <0.01 לא Cd קדמיום
 <0.039 <0.04 <0.02 לא Tl תליום 

 0.5 <0.016 <0.018 <0.02 לא Sb אנטימון
 <0.016 <0.019 <0.02 לא As ארסן

 <0.016 0.019 0.0022 לא Pb עופרת
 <0.008 0.008 0.0022 לא Cr כרום

 <0.008 0.008 <0.01 לא Co קובלט
 <0.016 0.019 0.022 לא Cu נחושת

 0.008 0.029 0.02 לא Mn מנגן
 0.016 0.071 0.022 לא Ni ניקל

 0.016 0.023 0.022 לא V ונדיום
 <0.016 <0.018 <0.02 לא Sn בדיל

 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 לא As ארסן
 <0.000003 לא 12H20C פירן –א  -בנזו

 נ"ג/מק"ת
0.0000019> 
 נ"ג/מק"ת

0.0000021> 
 נ"ג/מק"ת

 <0.008 0.008 <0.01 לא Co קובלט
 0.000000003 לא Dioxin דיאוקסינים

 נ"ג/מק"ת
0.000000003 

 נ"ג/מק"ת
0.000000003 

 נ"ג/מק"ת
0.1  

 נ"ג/מק"ת
 אין 1 4 3 לא HCl מימן כלורי

 אין <0.16 <0.16 <0.19 לא HBr ברומימימן 

 אין 21 11 12 לא HF מימן פלואורי

 אין 1 1 2 לא Cl כלור

 אין <0.08 <0.09 <0.10 לא Br ברום

 אין - - - לא F פלואור
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 בחדרה בשכונת חפציבה מפגע אבק הפחם

 

 ילום: לינס אוזןצ                 אתר אחסון הפחם על רקע שכונת חפציבה )מסומן בחץ אדום(

 

. 1948מטר דרום מערבית לתחנת הכוח אורות רבין, ממוקמת שכונת חפציבה. השכונה נוסדה בשנת  800-כ

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

וך הבתים. מעקב ותיעוד האיגוד אחר מפגע של חלקיקים שחורים של אבק פחם מחוץ לכותלי הבתים ובת

כתיבה ויישום נוהל הרטבה אבק הפחם הוביל את חברת החשמל לבצע מקצה שיפורים במערך ההטבה: 

משפך טלסקופי לאתר אחסון הפחם ואתר אחסון אפר הפחם, הגדלת אחוז לחות בפחם אבקתי, התקנת 

בעמדת הפחם הקרובה ביותר  2008צמבר )משפך מתכוונן בהתאם לגובה הערימה(, ראשון מסוגו, בד

הוספת מד רוח המתריע כאשר משטר הרוחות הינו לכיוון שכונת חפציבה. הפיקוח על לשכונת חפציבה, 

אתר תחנת הכוח בוצע באמצעות סיורים בתוך התחנה באופן יזום וכן בהמשך לתלונות תושבי חפציבה. 

לי.  אבק הפחם אינו מסווג כמסרטן ולא כמסרטן בעולם ההתייחסות שונה למפגע אבק פחם הוא כאבק כל

עם זאת, אין חולק על כך שמפגע אבק הפחם מהווה פגיעה באיכות חייהם של תושבי חפציבה.  אפשרי.

הגיש האיגוד את המלצותיו לממונה לשכת התכנון במשרד הפנים לעניין מפגע אבק  2015בחודש ינואר 

 הפחם. המלצות האיגוד כדלקמן:

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

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

 החלקיקים(. 

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

 השכונה לתחנת הכוח. 

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

 . מורפולוגיה )מס' חלקיקים ליחידת שטח(
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הצבת מפקח מטעם האיגוד אשר יבקר באופן יומי על יישום נוהלי ההרטבה בשטח  .ד

 ובאמצעות מצלמות הניטור על אתר אחסון הפחם.

 

 
 רשת ללכידת אבק משטח אחסון פתוח 

 http://www.wmitc.com))מקור: 
 

 

גייס האיגוד פקחית לתחנת הכוח במטרה להגביר את סיורי הפיקוח בשטח התחנה ולוודא  2015ספטמבר ב

עמידה בתנאי רישיון העסק על בסיס יומי. במסגרת הפיקוח על תחנת הכוח הפקחית עוקבת אחר מידת 

סיור. ההרטבה באתר אחסון הפחם ואפר הפחם ואופן פריקת הפחם באתר. מופק דו"ח יומי עם ממצאי ה

במסגרת סיורי נאספו דגימות אבק מבתי תושבי שכונות חפציבה לבדיקת נוכחות אבק פחם במיקרוסקופ 

 אופטי באיגוד.  
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 דוגמה לדו"ח סיור בתחנה:

 

, בע תורג'מןבת שבלווי  תחנת הכח אורות רביןבוצעה ביקורת פתע ב 15:15בשעה  16.9.2015בתאריך 

 .בתחנת הכח הכוח בתחנת הסביבה איכות ד"רמ

 

  אתר אחסון הפחם

 האזור הדרום מזרחי הורטב כראוי.

עקב חדירת חמצן )באזור הצפון מזרחי נצפתה בעירה פנימית 

 לעומק הערימה(. במקרים אלו תחנת הכוח מערבלת את הפחם 

ומזינה ישירות לדוד. האיגוד הנחה להקפיד על הידוק הפחם על 

 ר את התופעה .מנת למזע

 

 

 טלסקופים

נצפתה  פריקה בגובה מהטלסקופ , באזור המזרחי הפריקה 

 .וגרמה לפיזור אבק פחם נעשתה בגובה

מקרים קודמים בהם האיגוד הבחין בפריקה ממשפך 

טלסקופי שאינו מורד לגובה הערימה נרשמו בסיור האיגוד 

. האיגוד העביר דרישה 16.09.15-ו 08.07.15בתאריכים 

מהזמן. תגובת  50%המשפך אינו מופשל  מדועלהתייחסות 

 :24.08.15תחנת הכוח  התקבלה בתאריך 

מטעמי בטיחות וממגבלות הטכנולוגיה עליית  –ם הטלסקופים מגבלות בטיחות בפעילות המשפכי"

המשפך הטלסקופי הינו עד לגובה העליון. נדגיש כי בכל מקרה כפי שצוין בדו"ח לא נראית התעופפות 

 "אבק לכל אורך מהלך הפריקה במשפכים

 

  אתר אפר הפחם

ערמות האפר המרחף הורטבו אולם לא באופן מספק . נצפו  

היו מורטבים פר התחתי ודרכי הנסיעה ענני אפר. ערמות הא

 כראוי. 
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 לזיהוי אבק פחםעם אוניברסיטת חיפה אקדמאי שת"פ 

 
 ממצאי הבדיקות הספקטרליות על רקע מפת אזור המדידה

 הורניקדורון ושושנת הרוחות בעת המדידה. מקור: 
 

 

החל האיגוד לבצע מדידות מפגע אבק פחם מחוץ לגדר תחנת הכוח אורות רבין ולבקרת אמצעי  2015בשנת 

 16-המדידות בוצעו אחת לשבוע ב הפחתת פליטות אבק הפחם המופעלים בתוך תחנת הכוח אורות רבין.

תקבלו על גבי ים הי שכונת חפציבה בחדרה.  הממצאנקודות ציון נבחרות דרומית לתחנת הכוח וברחב

ועברו לבדיקת האיגוד תצ"א הצבעו בצבע אחר. תמונות הכאשר האזורים בהם התגלה אבק פחם נתצ"א, 

שת"פ זה ממשיך בוצעו מדידות לחודש ימים.  2015בחודש אוגוסט  לביצוע ניתוח נתונים מטאורולוגיים.

 .2016לשנת 

, ואף ת חברת החשמל לבצע מקצה שיפוריםאיגוד אחר מפגע אבק הפחם הוביל אהמעקב, מחקר ותיעוד 

 עניין אבק הפחם ואפר הפחם. בעסק לתחנת הכוח התנאים נוספים ברישיון  לעדכון

 

 

 

 

 

 

 נקודות המדידה

 10%, צהוב מתחת ל10%-ל 20%, כתום בין 20%מעל  –אדום 
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 ניטור סביבתי של אבק פחם מתחנת הכוח אורות רבין

 

. ניטור אבק הפחםבמסגרת פיקוח על רישיון העסק של תחנת הכוח אורות רבין, עוקב האיגוד אחר ממצאי 

 מדידות אבק הפחם מבוצעות בהתאם לתנאים ברישיון עסק בשלוש נקודות:

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

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

 לאנליזה במיקרוסקופ אופטי.

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

. נקודת מדידות אבק מרחף כיווני הפועל בעת רוחות מהגזרה המערבית בלבד -לכביש החוף

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

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

 במיקרוסקופ אופטי.

י , מדידת אבק מרחף כיוונ )10PM(מדידת חלקיקים נשימים  -גדר תחנת הכוח אורות רבין .3

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

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

 חלקיקים לאנליזה במיקרוסקופ אופטי.

 

 :2015סיכום ממצאי שנת 

הריכוזים בשכונת חפציבה זהים לריכוזי הרקע מתחנות מרוחקות.   -ניטור רציף של חלקיקים .1

מגמה זהה של התפלגות החלקיקים מהניטור על גדר תחנת הכוח ובתוך שכונת חפציבה. ממצאים 

אלו מחזקים את ההשערה שמפגע אבק הפחם הוא בעיקר במקטע החלקיקים הגדול ולא מקטע 

 החלקיקים הנשימים. 

מהמקרים, ריכוז החלקיקים על בסיס מד האבק הכיווני יורד מגדר תחנת  90% -אבק כללי מרחף .2

הכוח ועד לחפציבה. ערכים גבוהים במיוחד נמדדים על גדר תחנת הכוח. מטרת מד האבק הכיווני 

 להעריך את מידת השפעת הכביש על מדידות החלקיקים. לא נמצאה הוכחה לכך. 

בירור את נוכחות הבולטת של אבק הפחם מכלל החלקיקים באזור מראים ב -סרטים דביקים .3

 שכונת חפציבה.

נדרשים למעקב ואנליזה של ממצאי הזיהום, בפרט לתיעוד ימי גשם, ימי  -נתונים מטאורולוגיים .4

 סופות אבק ומשטר הרוחות.
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של תחנת הכח אורות רביןמעקב יישום רישיון העסק   

  

מס' סעיף 
 ברישיון העסק

 סטטוס תוכן

 אמצעים להפחתת פליטות אבק פחם ואפר פחם
( זיהוי 2ג )

פליטות אבק 
 הפחם

התקנת מצלמות באיכות גבוהה באתר 
אחסון הפחם, אתר אחסון אפר הפחם 

 והמזח.

 בוצע

בוצע חלקית. התוכנה קיימת. תחנת  תותקן תוכנה המזהה אירוע אבק פחם 
הכוח מוסרת שעדיין קיימות המון 

כך שהתוכנה מוגרת התראות שווא 
על ידם כלא יישומית. הנושא נדון 

 במסגרת היתר הפליטה
יום ויהיו זמינים  60-נתונים יישמרו ל

 לבדיקת נותן האישור והאיגוד בכל עת.
 מתבצע ומפוקח ע"י האיגוד. 

העסק יעביר לנותן האישור והאיגוד עותק 
מן המידע המוקלט עפ"י בקשת נותן 

 האישור.

ת התמונות , לא ניתן עקב רזולוציי
להעביר באמצעות המייל את המידע. 

בפועל, האיגוד ניגש לתחנת הכוח 
לבצע את בקרה ופיקוח על נתוני 

 המצלמות.
מצלמות המנטרות את גבול המפעל 
 וממצפה יורם יועבו און ליין לאיגוד

בוצע.  חברת החשמל התקינה מחשב 
ייעודי בחדר מנהלת אגף אויר עם 

 המצלמות.נתוני 
( שנוע 3ג )

 ואחסון
הגשת תכנית להקמת גדר  -גדר היקפית

 סביב אתר אחסון הפחם ואפר הפחם
בוצע. הוגש למשרד להגנה"ס מחוז 

חיפה. תהליך הגשת התוכנית 
אליה לא עבר דרך  תוההתייחסו

 האיגוד. התנאי ירד.
פריקת הפחם  -משפכים טלסקופיים

תבוצע דרך המשפכים הטלסקופיים 
 והעורם פורק.

 מתבצע ומפוקח ע"י האיגוד.

מערכות  -מערכות שינוע, פריקה וטעינה
השינוע פחם ואפר פחם יהיו סגורות. 
 במזח יהיה שימוש בחופנים תקינים.

 מצב קיים. 

( חומרים 4ג )
 מונעי אבק

העסק יתיז  -שימוש בחומרים קושרי אבק
חומרים קושרי אבק באתר אחסון הפחם 

 ואפר הפחם.

מתבצע רק באתר הפחם בערמות 
סטטיות. לא רלוונטי לערמות 

 הדינמיות של אתר אפר הפחם.
בדיקת  -שימוש בפסולת נייר למניעת אבק

התכנות לשימוש בתאית לכיסוי ערמות 
 הפחם.

הניסוי בוצע אל מול המשרד 
להגנה"ס מחוז חיפה. הניסוי לא 

 נשא פרי והתנאי ירד.
הפחם כסוי ערמות  -מערכות הרטבה

 בקושרי אבק.
מתבצע רק בערמות סטטיות. לא 

 רלוונטי לערמות דינמיות.
התקנת ציוד לניטור מידת רוויה של 

 ערמות פחם רטובות.
הדיון על סעיף זה בוצע אל מול  

המשרד להגנה"ס מחוז חיפה. לא 
 ישים. התנאי ירד.

העסק יטפל באופן מידי בכל אירוע בעירת 
 פחם.

 האיגוד.מתבצע ומפוקח ע"י 
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מס' סעיף 
 ברישיון העסק

 סטטוס תוכן

. נהלי עבודה 6
מניעה וטיפול 

 באירוע

כתיבת נוהל לנקיטת אמצעים למניעה 
 וצמצום זיהום אויר מהאתר

הנוהל היה קיים ומתעדכן בהתאם 
 לדרישות האיגוד.

צוות הבקרה ומניעה יפיק דו"ח על כל 
 אירוע אבק פחם.

לזיהוי לא מתבצע מאחר והתוכנה 
אירוע אבק פחם מוגדרת ע"י חברת 
החשמל כלא ישימה עקב התראות 

 שווא.
דו"ח סיכום רבעוני ישלח לנותן האישור 

 ולאיגוד
 מתבצע. מצורף דו"ח אחרון לדוגמא. 

העסק יבצע ניטור סביבתי על גדר המפעל  .ניטור סביבתי7
וברצפטור ציבורי כפי שיקבע ע"י נותן 

האישור בכולל ניטור רציף, מדידות אבק 
 . HVכללי מרחף באמצעות 

בוצע. תחנות ניטור "חפציבה" , 
"אורות רבין" ו"מצפור יורם". 

 הנתונים מתקבלים און ליין באיגוד.

 מתבצע דיגום באמצעות משטחים דביקים
בעל העסק יבצע ספירת חלקיקי אבק פחם 

 ליחידת שטח בעזרת מעבדה חיצונית.
לא מתבצע. דיון אחרון בנושא 

התקיים עם ד"ר לבנה קורדובה. 
 תהיה דרישה בהיתר הפליטה.

בעל העסק יעביר לנותן האישור לאיגוד 
דו"ח ממצאי הדיגום  וכן את תאריכי 

פריקת הפחם, סוג הפחם עמדות הפריקה 
 ואמצעי הפריקה.

הדו"ח אינו מכיל את  -מבוצע חלקית
נתוני פריקת פחם. נתוני הפחם 

מועברים במסגרת דו"ח הדלק. בכל 
מקרה, באף אחד מהדוחות אין 

נתוני פריקה לפי עמדות ואמצעי 
 פריקה.

ישלח כדו"ח  -מרץ-בין החודשים נובמבר
 לחודש. 10חודשי בכל 

 מתבצע ומפוקח ע"י האיגוד.

ישלח  -אוקטובר-חודשים אפרילבין ה
 לאיגוד כדו"ח שבועי )בכל יום שני(.

מתקבל כדו"ח  -מבוצע חלקית
חודשי ולא דו"ח שבועי. מקובל ע"י 

 האיגוד.
.מחקר למרחב 8

השפעת אבק 
 הפחם

יבוצע מחקר בהתאם להצעת מחקר 
 והערות נותן האישור.

לא מתבצע. דיון אחרון בנושא 
. התקיים עם ד"ר לבנה קורדובה

 תהיה דרישה בהיתר הפליטה.
העסק ידווח למרכז מידע של המשרד  . דיווח9

להגנה"ס ולאיגוד על אירוע אבק פחם לא 
 דקות מזמן זיהוי האירוע. 15-יאוחר מ

לא מתבצע מאחר והתוכנה לזיהוי 
אירוע אבק פחם מוגדרת ע"י חברת 
החשמל כלא ישימה עקב התראות 

 שווא.
 מתבצע הניטור הסביבתיסיכום שנתי של ממצאי 

לא מתבצע מאחר והתוכנה לזיהוי  סיכום אירועי אבק הפחם.
אירוע אבק פחם מוגדרת ע"י חברת 
החשמל כלא ישימה עקב התראות 

 שווא.
. קירוי אתר 10

 הפחם
בחינת יעילות אמצעי קירוי  לאתר פחם 

 ואפר הפחם.
הדיון על סעיף זה בוצע אל מול  

חיפה. המשרד להגנה"ס מחוז 
החלופות נמצאו לא ישימות מבחינת 

 עלות תועלת. התנאי ירד.
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 חגיתתחנת כוח 

 

 

 צילום: עמי חתוכה                                                                                  תחנת הכוח חגית

 

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

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

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

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

. הקמת היחידה הייתה מותנת בכך שכל אתר חגית יוסב לגז כדלק ראשי וסולר 2הוקמה יחידת ייצור מס' 

יחידה זו חוברה לטורבינת  2013. בשנת 1הוקמה יחידת ייצור טורבינת גז מס'  2010כדלק משני. בשנת 

מגוואט  1,400הוא  2015ייצור החשמל בתחנת הכוח חגית בשנת .סה"כ כושר  9קיטור המכונה יחידה מס' 

. 

                         

 .2015נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח חגית שנת  .20טבלה 

 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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 17תרשים 

 

עלה והתבסס על גז. אחת הסיבות היא ירידה בייצור החשמל לרשת ייצור החשמל באתר חגית  2015בשנת 

צריכת סולר באתר חגית בוצעה לצורך בדיקות כשירות יחידות  2015של תחנת הכוח אורות רבין. בשנת 

 הייצור.

 
 

 2015סיכום נתוני תחנת הכוח חגית לשנת  .21טבלה 

 4,566,714 ייצור חשמל )מגווט"ש(

 2,441 )טון/שנה(צריכת דלק סולר 

 640,782 צריכת גז טבעי )טון/שנה(

 29,983 שעות הפעלה בשנה
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 חגיתדיגום בארובות תחנת הכוח 

ע"י צוות מדידה של חברת החשמל  2015להלן סיכום תוצאות מדידות בארובה שהתבצעו במהלך שנת 

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

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

 

 . 2015לשנת יכום ממצאי דיגום בארובות תחנת הכוח חגית ס. 22טבלה 

 ערך מדידה בארובה  ביחידות מ"ג/מק"ת    
 

 

 מבוצע סימול מזהם נבדק
ניטור 
 רציף

 2יח' 
 

 4יח'  3יח' 
 

 5יח' 
 

 6יח' 
 

 19יח' 
 

תקן 
 )מ"ג/

 מק"ת(
 5 *3 2 5 *5 5 *2 לא PM חלקיקים

תחמוצות 
 חנקן

xNO 

(as  

)2NO 

 50 *17 18 14 *43 23 *20 כן

גופרית דו 
 חמצנית

2SO 15 0 0 0 0 0 0 לא 

פחמן חד 
 חמצני

CO 75 *17 7 52 *5 9 *4 לא 

כלל 
 םפחמימני
 אורגניים

TOC 

 (as 

C) 

 אין 0 0 0 0 0 0 לא

 אין <0.31 - <0.24 - - <0.25 לא HCl מימן כלורי
 אין <0.31 - <0.24 - - <0.24 לא HBr מימן ברומי

מימן 
 פלואורי

HF אין <0.32 - <0.25 - - <0.25 לא 

 אין <0.20 - <0.14 - - <0.16 לא Cl כלור

 אין <0.20 - <0.14 - - <0.16 לא Br ברום

 אין - - - - - - לא F פלואור

-6) - <1.6*10(^-6) <1.8*10(^-6) <3.5*10(^-6) <1.4*10(^-6)   פירן -א-בנזו
^)10*4.9> 

 אין

 
 בדיקות  2*ממוצע של 
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 חגיתתחנת הכוח בארובות  פיקוח ניטור רציף

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 

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

ריכוז תחמוצות חנקן, טמפרטורת פליטה, לחץ ברומטרי בארובה, אחוז חמצן –הניטור הרציף כוללים 

בפליטה, תכולת מים בגזי הפליטה, ספיקת דלק, ספיקת גזי הפליטה . נתוני ניטור הרציף מתקבלים 

ע האיגוד בהתאם באיגוד כערכים גולמיים. הנתונים המוצגים להלן מתבססים על דיגול נתונים שביצ

ניתנים בטבלאות להלן. ערכים מרביים נמדדו בעת  2015נתוני ניטור הרציף לשנת להנחיות הממונה. 

מהערכים הממוצעים התקפים לשעה שנמדדו במשך שנה אינם  95%הפעלה בסולר. התקנות מתירות 

 תחמוצות חנקן. אחוזים מערך הפליטה המרבי המותר. תחנת הכוח עומדת בתקן לפליטת 200עולים על 

 

 . סיכום ריכוז שעתי מרבי )לאחר רווח בר סמך( של תחמוצות חנקן מתחנת הכוח חגית 23טבלה 

 
 ערך מרבי בעת הפעלה בגז -מקרא: בשחור      

 ערך מרבי בעת הפעלה בסולר -באדום                   
 18תרשים     
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 2015חנקן מארובות תחנת הכוח חגית לשנת סיכום ריכוז יממתי מרבי של תחמוצות . 24טבלה 

 

 

 19תרשים 
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 תחנת כוח קיסריה

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

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

ת שעו 300-הכוח קיסריה מוגדרת כתחנת גיבוי ומיועדת  להפעלה במקרה תקלה או מקרה חירום, עד כ

. בדיקות בארובה לתחנות גיבוי מתבצעות אחת 6%בשנה בממוצע, במקדם יכולת שאינו עולה על 

 . 2014לא בוצעו בדיקות בארובה מאחר והבדיקות האחרונות בוצעו בשנת  2015לשנתיים. בשנת 

 
 נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח קיסריה .25טבלה 

 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' 

 

 

 2015סיכום נתוני תחנת הכוח קיסריה לשנת  .26טבלה 

 1,394 ייצור חשמל )מגווט"ש(

 540 צריכת דלק סולר )טון/שנה(

 70 שעות הפעלה בשנה
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 מדידות רעש 
המפרטות את אופן הבדיקה וסף הרעש  -( 1990מדידות רעש מתבצעות בהתאם לתקנות הרעש התש"ן )

המותר. תקנות הרעש מתבססות על מדידות רעש בתוך מבנה כתלות באזור המבנה )אזור מגורים, בית 

דקות  2 -ולמשך מטרד הרעש )החל מחולים, אזור תעשיה וכד'(, בחלוקה לפי שעות היממה )לילה / יום( 

שעות(. תקנות אלו אינן  חלות על רעש שמקורו ממטוסים, רכבות, כלי רכב וציוד בניה.  לרעש  9ועד 

 כבישים ורכבות ניתנו המלצות של המשרד להגנה"ס אך טרם נקבעה תקינה בנושא. -שמקורו מתחבורה

התשנ"ג הנותנות הגבלות להקמת רעש ממקורות נוספו התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(  1992בשנת 

 שונים, ללא צורך בביצוע מדידת רעש בפועל. 

 

בדיקות הרעש מתבצעות בתאום עם הרשות המקומית. האיגוד מפיק דו"ח רעש המפרט בתחום האיגוד 

את פרטי המדידה וערכי המדידה ביחס לתקנים. הדוחות מוגשים לרשות המקומית להמשך טיפול ואכיפה 

מדידות רעש לבקשת הרשויות החברות  8האיגוד ביצע  2015בשנת  סגרת רישוי עסקים והיתרי בניה.במ

 .www.sc-sviva.orgבמועצת האיגוד. הדוחות זמינים לציבור באתר האיגוד שכתובתו: 

 

  2015סיכום מדידות רעש שבוצעו ע"י האיגוד לשנת  .27טבלה 

 מס' רשות מקומית מקום מקור הרעש

 מדידות

 ממצאים

 יש חריגה 1 מוא"ז חוף כרמל קיסריה אולם ארועים

 יש חריגה 1 מוא"ז חוף כרמל השונית אולם ארועים

 אין חריגה 6 עיריית חדרה מפעלי נייר חדרה מפעל

 

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

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

חוות דעת   8נתנו  2015שנבחרו(, אופן דיווח  חישוב ערכי הרעש ובדיקת עמידה בערכי התקינה. בשנת 

 לדוחות אקוסטיים שהוגשו במסגרת בקשה להיתר בניה למתכננת הסביבתית של האיגוד.

 

 

 

 

 פית על אולם הארועים מחדר השינה )משמאל(נקודת המדידה )מימין( תצ
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 מדידות קרינה 
שעות  עפ"י  24מיליגאוס לשרות רצופה של  4עוצמת הקרינה הבלתי מייננת ממתקני חשמל לא תעלה מעל 

הנחיות המשרד להגנה"ס. האיגוד מבצע בדיקות קרינה בתחום תדר רשת החשמל בתיאום עם  הרשויות 

אגף  2015בשנת  הקרינה מוגשים לרשות המקומית להמשך טיפול במידת הצורך.דוחות החברות באיגוד. 

מדידות קרינה. דוחות האיגוד זמינים לציבור באתר  5אויר בשיתוף עם רכז האכיפה באיגוד ביצע 

 . sviva.org.il-www.sc האיגוד:

 

 

  2015סיכום מדידות קרינה בלתי מייננת ממתקני חשמל שבוצעו ע"י האיגוד לשנת  .28טבלה 

 מס' רשות מקומית מקום המדידה

 מדידות

 ממצאים

-מו"מ פרדס חנה עמוד חשמל

 כרכור

מיליגאוס  6.6 -ערך מרבי 1

 בחצר בית

חדר טרנספורמציה בגן 

 ילדים

 1 מו"מ זכרון יעקב

 

מיליגאוס  9.5 -ערך מרבי

הצפונית של חדר בדופן 

 . ההטרנספורמצי

 אין חריגה 1 עיריית חדרה אגף הרווחה

מיליגאוס  5.3 -ערך מרבי 1 עיריית חדרה ביה"ס שובו

 בקיר המערבי של הסיפריה.

 אין חריגה 1 עיריית ג'ת עמוד חשמל

 
 

 
 חדר טרנספורמציה בסמיכות לגן ילדים בזכרון יעקב.  

 צילום: עמי חתוכה

http://www.sc-sviva.org.il/
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 בשפכים. הטיפול ומתקני התעשיות על הפיקוח הוא האיגוד מטפל בהם העיקריים התחומים אחד

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

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

 1996 -התשנ"ו 

 1987 -  ז"אוויר(, התשמ זיהום ניטור אגרת) (חדרה הכח תחנת( הסביבה לאיכות ערים לאיגוד עזר חוק .2

 ילסוג ומערך קדם טיפול תשתית התאמתנעשית תחילה ע"י מניעה במקור: סדרה הסביבתית בתעשייה הה

בקשות כניות וות, וע"י בחינת הפליטהמקורות ו מהות תהליך הייצורע"י בחינת  ,השונים התעשייה

 .להיתרי בנייה

 

על מתקני קדם טיפול לשפכים ולזיהום אויר של התעשיות נעשה שוטף באופן  הפיקוח על תעשייה

בארובות, אכיפה מכוח חוק העזר לשפכי תעשייה של  ףוניטור רצידיגומי שפכים ,דיגומים באמצעות 

 . יות במתן חוות דעת מקצועיות לרשו כןהאיגוד ו

 , הלאוכלוסיימניעת מפגעים ומטרדים עמידה באיכות הנדרשת של הפליטות מהתעשייה לסביבה הינה ל

בה חקלאית של מכון הטיהור ושימוש חוזר בהשבשבוש  התהליך הביולוגי  , בצנרת ההובלהמניעה ופגיעה 

 במפעל פיקוח  סיורי  וכולל תחתיוהקולחים. מסלול הפיקוח על התעשיות, מורכב ובעל היבטים רבים, 

 לת המפעל. וניהול תכתובת והבהרות עם הנה ,בדיקות תקופתיות ,מעקב אחר הניטור הרציף 

 

שוטף על איכות  ממעקבנעה החל ו הרשות לדרישתמשתנה בהתאם עבודת האגף  ,מכוני הטיהורבתחום 

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

 לרשויות.

 

בעיקר חדרה הינו בערים הגדולות בארץ כמו בעיר שקיעת הליך ההפרדה במקור  -הפסולתבתחום 

ל ת בטיפול בפסולת בכלהעלויות הגבוהות והלא מידתיו .הרשויותתוצאה של נטל כלכלי כבד על כ

, ללא פיקוח על מחירים הן בתחנות המעבר ואתרי הטמנה והן על ובהפרדה במקור בפרט לאורך שנים

 קבלני הפינוי.  

שהינו תהליך זול ופשוט  סור הטמנהותאהמדינה לא השכילה בקידום חקיקה  אשר תחייב  הפרדה במקור 

מערך ההפרדה במקור, עם זאת המדינה עצמה לא הקצתה תקציבים גדולים להמדינה  לביצוע. אומנם 

הייתה ערוכה להיענות הגדולה של הציבור. לא השכילה לקדם מתקני קצה מרכזיים ארציים והשאירה 

,לא דאגה למחיר  דיפרנציאלי זאת בידי יזמים מזדמנים או בידי  רשויות חסרות יכולת מקצועית וכלכלית 

עודדה את  ,מחדהמסרים לא היו אחידים ועקביים  .מתקני קצהפסולת אורגנית בהעדר  נמוך יותר עבור

הרשויות בהפרדה במקור פח חום ופח ירוק ומאידך קידמה חוק אריזות אשר חייב את הרשויות 

 הלהתארגנות אחרת עם פח כתום.  רפיון  והעדר עקביות של המדינה למרכזיות הפרדה במקור הביא

 .וריבוי פחיםבשל  ריבוי דרישות   לבלבול אצל האזרח
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עברה בהצלחה רבה הסמכה מחדש ע"י הרשות להסמכת  2015במהלך שנת   המעבדה לכימיה אנליטית

הצטיינות מבדק השוואתי בין לאומי. ועברה בנון הסמכות מעבדות אחת לשנתיים, מעבדות בהתאם לתק

דה  והן מבחינה דיקות המעבנעשו שינויים הן בצוות כוח אדם , שעברו הכשרה ומיומנות לבבמעבדה 

 כלכלית.

 

 פכי תעשייהש
 

 פיקוח על שפכי תעשייה באיגוד כולל שלושה היבטים :ליווי הרשויות ב

 שפכים לפי כללי תאגידי מים וביוב מעקב אחר .א

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

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

 

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

 
            הסדרת הזרמת שפכי  בין מטרותיהם של הכללים:

 העירוניות כך שיימנע נזק למערכות הביוב מפעלים

 ולתהליכי הטיפול בשפכים וניצול למערכת ההובלה

 מניעת מטרדים ונזקים לציבור או בנוסף, ו מי הקולחין.

 הנגרמים משפכי תעשייה. לסביבה

 
 

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

 לאחר, את השפכים הבאים :

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

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

 מתכות כבדות ועוד. מינרלי,

, אולם הטיפול כרוך בתוספת כים אשר ניתן לטפלם במט"ש האזורישפ –"שפכים חריגים"  .ב

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

 ומוצקים. 

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

ישום יהמועצות האזוריות בהן האיגוד מלווה את  ביישום הכללים.ע"פ בקשתן ללוות את המועצות 

 הכללים הינן:

 מועצה אזורית עמק חפר 

 מועצה אזורית חוף כרמל 

 ועצה אזורית מנשה מ 

 מועצה אזורית מגידו 
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 רחב :והאיגוד מלווה את  המועצות האזוריות  ביישום כללי תאגיד מים וביוב כאשר הלווי הינו מקיף  

  תוכנית הניטור בהתאם לכללי  תאגיד מים וביוב  אחת לשנתיים ובמידת הצורך גם עדכון

  .במהלכן

  השנתית בהתאם לתוכנית ניטור המאושרת ע"י ממונה מעקב ופיקוח על ביצוע תוכנית הניטור

  .סביבה

  התנהלות  מול התעשייה  והעסקים  בהתאם ללוחות זמנים מחייבים )הודעות למפעלים, טיפול

 בערעורם(.

  טיפול בבקשות להיתרי הזרמה והקלות במתן חוות דעת לתאגיד כאשר  הבקשות יבחנו בהתאם

 ט חריגות או הקלות .להיתכנות מערכת ההולכה והמט"ש לקלו

 . ) ייעוץ מקצועי בקיום פגישות ,טלפוני ובע"פ בהתאם לצורך בפועל )תאגיד ,מועצה ,עסקים 

  ליווי התאגיד בטיפול מול עסקים/מפעלים חורגים , כולל : שימועים, פגישות ומענה לערעורים

  לרבות ליווי ליועץ המשפטי של התאגיד .

  על תוצאות הדיגומים דיווח לתאגיד

 החורגים וחישוב עלות החיוב ביתר.

 

 

ימו הן  בליווי האיגוד קו המועצות מודעות למשמעויות הכספיות של החיובים המוטלים על העסקים ולכן

העסקים והתעשיות וזאת בכדי לסייע בהבנת והטמעת כללי תאגיד מים  אין ספור של פגישות עם נציגי

לעסקי מזון  כיצד ניתן למנוע /לצמצם את החריגות במזהמים הנבדקים בשפכי  וכן המלצות בעיקר ,וביוב 

 העסק.

חשיבות רבה באיכות השפכים לא רק מבחינה  הרואות ,ות נקבעו מתוך התפיסה של המועצותהפגיש

איכות שפכים חריגה /אסורה מביאה מחד לחיובים  ,גם בשל ההשבה החקלאית של הקולחיםחוקית אלא 

. לגרום מלבד הריסת החקלאות באזור ופגיעה במי תיהום לדורות הבאים ומאידך עלולהכספיים לעסק 

ים ולכן הן פועלות בליווי המועצות מודעות למשמעויות הכספיות של החיובים המוטלים על העסק

 האיגוד, לצורך הסדרה סביבתית לפי כללי תאגידי מים וביוב.
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 מועצה אזורית עמק חפר

 2015דיגומים לשנת סטטוס 

 

 שם מפעל
מגזר 
תעשיית

 י 

מס'בדיקו
ת עפ"י 
תכנית 
 הדיגום

מס' 
בדיקות 
 בפועל

מס' 
דיגומים 
 חריגים

מס' 
דיגומים  

 אסורים

מס' דיגומים 
חריגים 
 ואסורים

מס' 
דיגומי

ם 
 תקינים

בתי  אוטופיה
קפה 

 ומסעדות

4 4 
 

1 1 2 

מפעלי  גת
מזון 

ומשקאו
 ת

12 11 4 
 

4 3 

בתי  הרואה בקפה
קפה 

 ומסעדות

4 4 
  

4 
 

תעשיות  לימת
 שונות

8 11 
 

10 
 

1 

 5 5 מוסכים מוסך איחוד
 

1 2 2 

 5 5 מוסכים מוסך מאוחד
   

5 

מפעלי  מחלבת יובל
מזון 

ומשקאו
 ת

4 4 2 
 

1 1 

תעשיות  פחמס
 שונות

6 6 
 

2 1 3 

מטבחים  תבשיל חברתי
 מוסדיים

4 4 
  

4 
 

בתי  אנאמרו
קפה 

 ומסעדות

4 4 
  

2 2 

אולמות  גני שרונית
 אירועים 

4 4 
 

1 1 2 

 1 4 4 קייטרינג  גרציה
 

3 
 

תחנות  דור אלון משמר השרון
 דלק 

4 4 
   

4 

בתי  הבשר של ניר
קפה 

 ומסעדות

4 4 2   2 

בתי  טורקיז
קפה 

 ומסעדות

4 4 2  1 1 

 2  1  3 4 מוסכים מוסך אמנון

מפעלי  מוצרים טבעיים
מזון 

ומשקאו
 ת

4 4 2 1  1 

מפעלי  מחלבת בית יצחק
מזון 

ומשקאו
 ת

4 4 1  3  

מפעלי  מפעלי מעברות
מזון 

ומשקאו
 ת

6 5  1  4 

מתחם אלונית משמר 
 השרון

מתחם 
מסחרי, 
 קניונים

5 4   3 1 

מתחם  מתחם פז רופין
מסחרי, 
 קניונים

4 1   1  

תחנות  פז רופין
 דלק 

4 5 2   3 

 1 1 2  4 4 מוסכים קאופרטיב עמק חפר

 2  1  3 4 קייטרינג  קייטרינג קייט

שטיפת רכב משמר 
 השרון

  3  1 4 4 מוסכים

מטבחים  בית בכפר
 מוסדיים

4 3   1 2 

תחנות  פז מתחם חופית
 דלק 

4 4 1  1 2 

מטבחים  מטבח מבואות ים
 מוסדיים

4 4   4  

מטבחים  משטרה
 מוסדיים

4 4 2   2 

מתחם  מתחם ביתן אהרון
מסחרי, 
 קניונים

4 3   1 2 

מתחם  מתחם פז חופית
מסחרי, 
 קניונים

4 1   1  

בתי  סולי סולה
קפה 

 ומסעדות

4 4 1  3  

בתי  קליפטו
קפה 

 ומסעדות

4 4   4  

  3  1 4 4 קייטרינג  שייט קייטרינג

 1 3   4 4 קייטרינג  אבשה

  4   4 4 קייטרינג  אודאון

 3    3 4 מוסכים ביירון

מפעלי  בירה אלכסנדר
מזון 

ומשקאו
 ת

4 4 1  2 1 

תעשיות  בליסניה
 שונות

6 5   4 1 

מפעלי  בראל
מזון 

ומשקאו
 ת

4 4 1  3  

 2 1  1 4 4 קייטרינג בראף

מפעלי  גיא אייל
מזון 

ומשקאו
 ת

4 4   1 3 
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תחנות  דלק אולניק א.ת
 דלק 

4 3 1   2 

תעשיות  דקוליין
 שונות

4 4 2   2 

מפעלי  הוד חפר
מזון 

ומשקאו
 ת

12 12 3 2 4 3 

תחנות  טן א.ת
 דלק 

4 4    4 

  3  1 4 4 קייטרינג  טעם וצבע

 1 2 1  4 4 מוסכים ירדן טרקטורים

מאיר משאיות  
 ואוטובסים

 3  1  4 4 מוסכים

 1 2  1 4 4 קייטרינג  מגי וטולי

מפעלי  מחלבות השומרון
מזון 

ומשקאו
 ת

4 4 1  2 1 

מתחם סונול א.ת עמק 
 חפר

מתחם 
 מסחרי,
 קניונים

4 4 1  2 1 

תחנות  סונול א.ת
 דלק 

4 4    4 

תעשיות  פרביטל גרניט
 שונות

4 4    4 

תעשיות  פרי גור כימיקלים
 שונות

5 5 1  1 3 

צ.ל.ע ציוד לעבודות 
 עפר

 4    4 4 מוסכים

 1 1 1  3 4 מוסכים קרן אור מוסכים

בתי  שמיים וארץ
קפה 

 ומסעדות

4 4 1  2 1 

בתי  ארומה רופין
קפה 

 ומסעדות

4 3   3  

בתי  יומנגוס
קפה 

 ומסעדות

4 4   4  

בשרים מתחם פז בית 
 יצחק

בתי 
קפה 

 ומסעדות

4 4 1 1  2 

תחנת דלק פז בית 
 יצחק

תחנות 
 דלק

4 4    4 

בתי  בייקרי מתחם חופית
קפה 

 ומסעדות

4 3  2 1  

בתי  בית הפנקייק
קפה 

 ומסעדות

4 3   3  

   2  2 4 קייטרינג  מטבח ג. חיים איחוד

מתחם  מתחם אם הדרך
מסחרי, 
 קניונים

4 1 1    

בתי  ארומה חופית
קפה 

 ומסעדות

4 3   3  

מתחם  מתחם ישראל מסורי
מסחרי, 
 קניונים

4 1   1  

תעשיות  שוורץ אלמוג
 שונות

4 3    3 
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 חוף כרמלמועצה אזורית 
 

 2015סטטוס דיגומים לשנת 
 

 שם מפעל
מגזר 

 תעשייתי 

מס'בדיקות 
עפ"י 

תכנית 
 הדיגום

מס' 
בדיקות 
 בפועל

מס' 
דיגומים 
 חריגים

מס' 
דיגומים  

 אסורים

מס' 
דיגומים 
חריגים 
 ואסורים

מס' 
דיגומים 
 תקינים

 הערות

דור אלון כרם מהר"ל  
 תחנות דלק   צומת עופר  -

              
4  

4 
   4   

 תחנות דלק   סונול עתלית  
              
4  

4 
   4   

 תחנות דלק   פז עתלית  
              
4  

4 
 1  3   

 תחנות דלק   דור אלון עין כרמל  
              
4  

4 
 1  3   

 מוסכים   מוסך שדות ים  
              
4  

4 
 1 1 2   

 מוסך מעגן מיכאל   
 מוסכים  

              
4  

4 
 3  1   

עין  -מוסך גסאן 
 מוסכים   כרמל 

              
4  

4 
 2  2   

תחנת רחיצת כלי  
 מוסכים   רכב סונול 

              
2  

2 
   2   

 מסעדה    דוניה רוסה  
              
4  

3 
  3    

מסעדת בן עזרא  
 מסעדה    הדייג 

              
4  

4 
2  1 1   

 בקתה ביער  
אולמות  

 אירועים 
              
4  

3 
1  1 1   

כיף  -קייטרינג אינדיגו
 ים אג"ש 

 מזון  
              
4  

4 1  3  
 הקייטרינג

עזב 
 הקיבוץ 

 מזון   קייטרינג בין היקבים   
              
4  

2 
  1 1   

מפעל ארוחות ניר  
 עציון 

 מפעלי מזון   
              
8  

5 4  1  
 שני 

דיגומים 
 בוטלו 

 מפעלי מזון    לויתן נתן  
              
4  

4 
2  1 1   

 מפעלי מזון    פריז פרי  
              
4  

4 
1   3   

 -בכר ישראל ולינה 
 מפעלי מזון    קונדיטורית לינת 

              
4  

3 
2  1    

 סולימאן   
 מסעדה   

              
4  

4 
  4    

-כפר הנופש דור 
 מסעדת יאמאס 

 בתי מלון  
              
4  

1  1   

העסק 
פעיל 

בחודשי 
ץיהק   

 -מסעדת אבראדה 
 מסעדה    תח"ד פז עתלית 

              
4  

4 
1  1 2   

 בתי מלון   בית מלון ניר עציון  
              
4  

3 
  3    

מרכז ימי קיסריה  
 בתי מלון   )קיבוץ שדות ים( 

              
4  

4 
1  2 1   



 

 64  

 בתי מלון   מלון יערות הכרמל  
              
4  

3 
2 1     

 ציפוי מתכות    צורון  
              
6  

6 
2 1  3   

כרמל  -שרפי כרמל  
 מפעל כימי   כימיקלים 

              
6  

6 
3  2 1   

 מפעל כימי   פלסאון  
              
6  

5 
2 1 1 1   

 מפעל יבש    קל קר עין כרמל  
              
4  

4 
   4   

 
 

 מנשהמועצה אזורית 
 

 2015סטטוס דיגומים לשנת 
 

 מגזר תעשייתי  שם מפעל

מס'בדיקות 
עפ"י 

תכנית 
 הדיגום

מס' 
בדיקות 
 בפועל

מס' 
דיגומים 
 חריגים

מס' 
דיגומים  

 אסורים

מס' 
דיגומים 
חריגים 
 ואסורים

מס' 
דיגומים 
 תקינים

 0 1 0 2 3 4 מסעדות מסעדת אורייתא )לשעבר טסלר(

 1 1 0 1 3 4 מסעדות מרכז מסחרי -מסעדת קנטרה

 1 2 0 1 4 4 מסעדות מקדונלדס

מרכז מסחרי  -טיבי אברהם
 קניונים I)באולינג

4 3 1 0 1 1 

 4 0 0 0 4 4 תחנות תדלוק סונול מרכז מסחרי גן שמואל

 4 0 1 0 5 6 מפעל כימי אומגה

 4 0 0 0 4 4 מסעדות ברלה

 0 1 0 0 1 4 מסעדות אלוזיר

 0 2 0 2 4 4 מפעלי מזון ומשקאות דים סאם

 4 0 0 0 4 4 תחנות תדלוק להבות חביבה אלון אחזקות

קייטרינג ישראלי כשר  -ג`ינג`ר 
 אולמות אירועים )מגל(

4 2 2 0 0 0 

 1 0 0 2 3 4 תחנות תדלוק , מערב6דור אלון כביש 

 3 0 0 0 3 4 תחנות תדלוק , מזרח6דור אלון כביש 

 1 1 0 1 3 4 מסעדות השף עאוני

 1 1 0 1 3 4 מסעדות חן גורמה ישראל

 2 0 1 0 3 4 תחנות תדלוק מצר -דלק קמעונות 

 0 2 1 0 3 4 מסעדות המטבח של אהובה

 0 0 1 1 2 4 מפעלי מזון ומשקאות קומידה תעשיות מזון

 6 0 0 1 7 8 מפעלי מזון ומשקאות גלעםמפעל 

 2 0 0 1 3 4 משחטות,  מאסטרפוד

 2 2 0 0 4 4 תחנות תדלוק אלון מענית

 0 0 2 1 3 4 מסעדות מטבח עין שמר

 1 1 0 1 3 4 בתי חולים בית חולים שער מנשה

 2 0 0 0 2 2 מפעלי מזון ומשקאות מוטקה החולב

 1 0 1 1 3 4 מזון ומשקאותמפעלי  אמבר מכון לתערובות גרנות

 0 1 1 1 3 4 מפעלי מזון ומשקאות אנליט תוספי מזון

 1 2 7 1 11 12 מפעלי מזון ומשקאות גן שמואל מזון

 0 0 0 1 1 4* מפעלי יציקת פלסטיק נטפים קיבוץ מגל
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 :רפתות 
 

למרות  שפכים שמקורם ברפתות. הינן תוהאזורי ותת המועצומתמודד ןתיאחת הבעיות הקשות א

היא מאופיינת בריכוזים גבוהים של חומר אורגני ומוצקים  ,שספיקת השפכים מהרפתות קטנה יחסית

 .קיבוציותהרפתות ה חמשוהשפעתן גדולה על כלל שפכי הרשות ובפרט שפכי 

התאמת בעקבות פניית משרד החקלאות להחרגת שפכי רפתות מהכללים וקביעת הוראות יחודיות ל

 2015בשנת  ר הרפתות,הכללים עבור סקטו

יישום תוכנית ניטור השפכים  נדגמו  מס' במסגרת 

הועברו  ןדגימות בודדות ברפתות אשר תוצאותיה

תות על מנת להיערך בהתאם לאיכות לבעלי הרפ

וזאת  ,השפכים שיוזרמו למערכת הביוב האזורית

תקנים מחייבים לגבי איכות  לא הוגדרועדיין כי 

השפכים המוזרמים מרפתות למערכת הביוב 

 . האזורית ונמצאת בבחינה מחודשת ברשות המים 
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 הפיקוח על שפכים במסגרת חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד .ב

 
הזרמת שפכי התעשייה למכון במטרה להסדיר את  1996שנת ב נוסדחוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד 

הדיגום  ,ן הפיקוחתוקן החוק והתווסף לו מנגנון לגביית אגרות בגי 2011בשנת  הטיהור האזורי חדרה.

גבעת עדה, -כרכור, בנימינה-פרדס חנההרשויות הכלולות בחוק עזר זה הינן: חדרה,  .ובדיקות המעבדה

כגון יות שבהן חלים כללי תאגידי מים וביוב בית חנניה ושדות ים. עם זאת, רשו ,קיסריה ,אור עקיבא

 הפיקוח ברשויות אלו מבוצע ע"י תאגיד/מועצה אזורית., חדרה וחוף הכרמל

הטלת אגרה על פי חוק זה תהא טעונה אישור  1.1.15לחוק העזר כאמור לעיל, החל מיום  23 על פי סעיף 

 2015לקראת סוף שנת  יית האגרה.לאור האמור בקשנו לחדש את עניין גב .מועצת האיגוד ושר הפנים

 חודש תוקף גביית אגרות פיקוח ,דגום ובדיקות מעבדה  ע"י משרד הפנים בתמיכתה של רשות המים .

מנגנון לגביית אגרות בגין הוגשה בקשה מנומקת למשרד הפנים לחידוש תוקפו של  2014עוד בשנת 

משרד הפנים כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב( , מאחר והותקנו הפיקוח

 . באכיפה על התעשייה תהעביר את הבקשה לטיפול רשות המים בכדי למנוע כפילויו

  :הבקשה כללה 

בצו ההקמה עולה כי האיגוד מוסמך לטפל בכל נושא של זיהום המים לרבות  ,נימוקים בפן המשפטי

האיגוד רשאי לטפל במסגרת סמכויותיו בחלק מהרשויות המקומיות החברות באיגוד ", מהאמור בשפכים

בהתאם להחלטת המועצה גם בנושאים נוספים הקשורים לאיכות הסביבה, בכפיפות לקבלת הסכמה 

 ."מהרשות המקומית שבתחומה נעשות הפעולות

פעילות הניטור והפיקוח המבוצעים ע"י האיגוד במשך שנים מנעו שיבוש  הנימוקים בפן המקצועי,

לתהליך הטיפול הביולוגי הרגיש במכון הטיהור ואפשרו השבת הקולחים לחקלאות באמינות גבוהה 

, מיידע את את בדיקות המעבדההאיגוד מבצע מאוד. בנוסף, לערך המוסף של שמירה על קווי ההולכה. 

ד בצע מול המפעל הסדרה סביבתית בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם המשרהמפעל בדבר החריגות ומ

בין העסקים הגדולים בהם בוצעה הסדרה  להגנת הסביבה ועם משרד הבריאות. במקרה של מפעלי מזון,

סביבתית ניתן למצוא את מפעל התרופות ויטאמד )בנימינה(, מפעל התרופות דקסון )אור עקיבא(, 

  ה(, יקב אליעז )בנימינה( ואיטונג בפרדס חנה.מחלבות השומרון )בנימינ

ת  ות ונבדקושימוע ציבורי ברשות המים לאחר שהאיגוד העביר לכל התעשיות הנדגמ,  ההליך בפן הציבורי

מרשות המים לאישור להמשך פעילות האיגוד מכתב  המביא לידיעתם בקשת האיגוד  עזרהחוק במסגרת  

 להגיש השגותיו .  עם אפשרותלגביית אגרת שפכי תעשייה 

, ראה באיגוד ערים רשות המים , כגוף הרגולטורי האחראי על השפכים, הקולחים והמים במדינת ישראל 

 שימלא את הוואקום שנוצר מאי התאגדות הרשויות והחלתם תחת כללי תאגידי מים וביוב. גוף מקצועי 

ובדיקות מעבדה  ע"י משרד הפנים  חודש תוקף גביית אגרות פיקוח ,דגום 2015לקראת סוף שנת   על כן

  .בתמיכתה של רשות המים

חשוב להדגיש כי חוק העזר אינו מכיל סנקציות כספיות במקרה של חריגות ומטרתו העיקרית הינה 

של האיגוד חשיבות רבה להמשך עבודתו  ישנה  הסדרה סביבתית ללא מטרות רווח )אנו ארגון מלכ"ר( .

אלו לא קיים תאגיד ובהעדר החלת הכללים עליהם המועצה לא תוכל במיוחד לאור העבודה שברשויות 

  .ללא אפשרות גבייה מהעסקים  לבצע את תוכנית הניטור על חשבונה
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רדס פמתוקצב לכך ברשויות   לאהאיגוד כי  2015בשנת במלואה תוכנית הניטור שפכי תעשייה לא מומשה 

עיקר תוכנית הניטור מומשה ב לפיתוח קיסריה .גבעת עדה ובתעשיות של החברה -כרכור, בנימינה-חנה

 .  2014חברה לפיתוח קיסריה במהלך קריטיות ובבתעשיות 

 

 במסגרת חוק העזר  2015סטטוס דיגומים לשנת 

 
חריגות מהערכים   ממצאי הבדיקות  עולה כי ישנןמ

 שנקבעו בחוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד.

החריגות  בעיקר בעסקי מזון  בריכוז חומר האורגני  

COD  והשומנים  המצביעים על תחזוקה לקויה של

קור מפריד השומנים ועל אי שמירה על הפרדה במ

כן חריגה במלחים של פסולת שומנית במטבח. כמו 

)נתרן וכלורידים( מעידה על שימוש לא מבוקר 

 בחומרי ניקוי.

במקביל הועברו לעסקים או לתעשייה   .פ"ק קיסריה ואל שאר הרשויותמים  הועברו לחותוצאות הדיג

 מלווה במכתב  בו מפורטים החריגות ודרישה לעמידה באיכויות החוק .  

 

 הערות  ממצאי חריגות  שם העסק   ישוב
 תקין   מסעדת אוונגרד קיסריה 

 חריגוים ואסורים  ,שמנים ושומנים סולפיד ונתרן CODחומר אורגני  גאפניקה
 תקין   היולטפקרד דפוס

 תקין   מ..בר תחזוקה

 תקין    ארדן

 חריגים  CODחומר אורגני  שפר מיגם
 תקין   ווטנפס

 חריגים ואסורים , ונתרן CODחומר אורגני  מאפיית אגמי
, מוצקים מרחפים ,שמנים CODחומר אורגני  המצודה נמל קיסריה

 ושומנים ,כלורידים  ונתרן 
 חריגים ואסורים

, מוצקים מרחפים ,שמנים CODחומר אורגני  צלבנים נמל קיסריה
 ושומנים ,הגבה ,כלורידים  ונתרן 

 חריגים ואסורים

, מוצקים מרחפים ,שמנים CODחומר אורגני  ארסטו נמל קיסריה
 ושומנים ונתרן 

 חריגים ואסורים

, מוצקים מרחפים ,שמנים CODחומר אורגני  נמל קיסריה -ביץ בר
 ושומנים ,הגבה ונתרן 

 חריגים ואסורים

 חריגים ואסורים , שמנים ושומנים  ונתרן CODחומר אורגני  הלנה נמל קיסריה
פורט קפה נמל 

 קיסריה
, מוצקים מרחפים ,שמנים CODחומר אורגני 

 ושומנים ונתרן 
 חריגים ואסורים

גלידה בלה נמל 
 קיסריה

, מוצקים מרחפים ,שמנים CODחומר אורגני 
 ושומנים ונתרן 

 חריגים ואסורים

 תקין   קל ובניו בע"מ פרנ

יצאה  -תכרמל מערכו
 צפונית 

 תקין  

יצאה  -תכרמל מערכו
 דרומית

 תקין  

 תמארכבים טכנולוגיו
 דרום

 תקין  

 תקין   אלברטוס
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 תקין   קויאה

 תקין   תרה

 תקין   גליל און

 תקין   בסט קרטון נכסים

החקלאית אגודה 
 שיטופית

 תקין  

קונטקט קיסריה 
 בע"מ

 תקין  

 תקין   פתקית מפעלי הדפסה

 תקין   גלובל רוטו שקע

 תקין   כלל מוצרי ביטון

כרמל מערכות צפונית  
 קיסריה -

 תקין  

כרמל מערכות 
 קיסריה -דרומית 

 תקין  

 תקין   קיסריה -גליל און 

 חריגים ואסורים ונתרן  CODחומר אורגני  קיסריה -קויאה
, מוצקים מרחפים ,שמנים CODחומר אורגני  קיסריה  -טרה 

 ושומנים 
 חריגים ואסורים

מרכבים טכנולגיות 
 דרום

 תקין  

מרכבים טכנולגיות 
 צפון

 חריגים  CODחומר אורגני 
פקרד דפוס היולט 

 תעשייתי
 חריגים ואסורים ונתרן  CODחומר אורגני 

 אסורים סולפיד וצתרן  מסעדת אוונגרד בנד
 חריגים ואסורים ונתרן  CODחומר אורגני  חיבור-שרקסי 
, מוצקים מרחפים ,שמנים CODחומר אורגני  עוקף-שרקסי 

 ושומנים ,הגבה ,כלורידים נתרן חנקן וזרחן
 חריגים ואסורים

 חריגים  ואסורים ונתרן  CODחומר אורגני  ג'פניקה בע"מ
 תקין   בסט קרטון

 תקין   ארדן

 תקין   פרנקל ובניו בע"מ

 תקין   מוצרי שלם

 תקין   גלובל רוטו שקע

קונטקט קיסריה 
 בע"מ

 תקין  

החקלאית אגודה 
 שיטופית

 תקין  

מרחפים   ,כלורידים , מוצקים CODחומר אורגני  מאפיית אגמי
 נתרן חנקן וזרחן

 חריגים ואסורים

 תקין   ווטנפס

 תקין   פתקית מפעלי הדפסה

 תקין   מץבר תחזוקה בע"מ

כלל מוצרי ביטון 
 בע"מ

 תקין  

שיפר מגם תעשיות 
 בע"מ

 תקין  

אור 
 עקיבא

 חריגים ואסורים , מוצקים מרחפים ונתרן CODחומר אורגני  מאיר את בייגל
 תקין   דקסון

 תקין   ביוואק

 חריגים ואסורים , שמנים ושומנים ,הגבה , נתרן CODחומר אורגני  עוגות ועוגיות
 חריגים ואסורים , שמנים ושומנים והגבהCODחומר אורגני  קייטרינג רוטשילד

 אסורים נתרן ויטאמד בנימינה 
 חריגים ואסורים ונתרן, שמנים ושומנים CODחומר אורגני  מחלבת השומרון

פרדס 
 חנה

 תקין   גזר שליט 

 תקין   פרי שומרון 

, מוצקים מרחפים   ,שמנים CODחומר אורגני  אגדת דשא 
 ושומנים ,הגבה ונתרן 

 חריגים ואסורים
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 מתן תנאים במסגרת רישוי עסק והיתרי בניה .ג

 
עסק בתחום ובדיקת  ןברישיותפעוליים גם באמצעות מתן תנאים הפליטות מהתעשייה מתבצעת על  הבקרה

 היתרי הבניה. במסגרת תשתיות ביוב 

 התמקדה: 2015בשנת  עיקר הפעילות

פיקוח שוטף על האיכויות המוזרמות למערכת הביוב  באמצעות בדיקות מעבדה יזומות של האיגוד או  (1

 לחילופין ע"י בדיקות של המפעל במסגרת התנאים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה .

 פיקוח על שפכי תעשייה נעשה בשיתוף משרד הבריאות במסגרת מתן רישיון יצרן . (2

אשר לא נמצאים בתחום מתן אישור של המשרד להגנת הסביבה  בהתאם  םהכנת מפרטים אחידים של עסקי (3

 .ה בחוק רישוי עסקיםלרפורמ

מטופלים במסגרת חוק רישוי עסק אינטגרטיבי למפעלים טעוני היתר פליטה: מפעלים טעוני היתר פליטה  (4

אוויר נקי ונדרשים לדווח על כלל הפליטות של המפעל )אוויר, קרקע, שפכים( ולהגדיר צעדי התייעלות 

להפחתת פליטות והתייעלות בצריכת  אנרגיה , ייצור פסולת וצריכת מים. במסגרת זו טופלו המפעלים: גן 

 נאים האינטגרטיבים.שמואל, גלעם וגת ביחד עם  המשרד להגנת הסביבה לקביעת הת
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 מכוני טיהור שפכים
הפעילות השוטפת של האיגוד ומעורבותו סביב מכוני טיהור משתנה בהתאם למערכת היחסים בין 

הרשויות לבין האיגוד ובהתאם לשיטת ההפעלה של המט"ש ) הפעלה ע"י קבלן חיצוני לעומת הפעלה של 

 . הפעילות בתחום מכוני הטיהור כוללת:הרשות עצמה(

 על עמידה באיכות הקולחים ואיכות הבוצה ומניעת מפגעים סביבתיים ליווי תהליכי ודיווח 

 .לרשות המקומית

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

 בקרה באמצעות מעבדת האיגוד.

 ית בפעילות התהליכית בקרה באמצעות ביקורים תקופתיים במט"ש ומעורבות אינטנסיב

 בשיתוף עם מהנדסי התהליך של המט"ש.

 קרה באמצעות פגישות עבודה שגרתיות לעדכונים ובירורים .ב 

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

 שפכים חריגים .

 .עיבוד הנתונים וניתוחם  וכתיבת דוחות מסכמים 

 דעת לרשויות. מתן חוות 

 ריות בהתאם לתקנות ולתנאי הרישויטודיווח לרשויות הסטטו. 

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

מלווה תהליכית הביותר של האיגוד הינה במכון הטיהור מעין צבי וניר עציון, שם האיגוד משמש כגוף 

 כל החריגות המתקבלות מפעילות המט"שים מדווחות לרשויות ולרגולטורים.מכון. את פעילות ה

 
 

 מכון טיהור מעין צבי
 

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

ומאיר שפיה. ספיקת השפכים  , נחשוליםחוף כרמל, בניהם: קיבוץ מעין צבי, מעגן מיכאל, מושב דור

לאחר טיפול מוזרמים קולחי  , מספיקת התכנון לשלב א' 60%-מהווה כ, המק"י 5,600-היומית הינה כ

מלמ''ק . הקולחים עוברים במאגר שיהוי  1.8המט''ש אל מאגרי מעין צבי )א' וב'(, כל אחד בעל נפח של 

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

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

 אנאירובי, אנוקסי ואירובי. מאזור 

איכות השפכים שמגיעה למט"ש חורגת מערכי התכנון ובפרט מתקבלים ריכוזים גבוהים של שמנים 

שאינן מפוקחות )בהעדר חוק עזר וכללי תאגידי מים וביוב( . עם זאת,  וסולפידים המגיעים מתעשיות

 מספיקת התכן , עדיין קיימת יתרה תהליכית. 60%היות והמט"ש עובד על 

 בהשוואה להשקיה בלתי מוגבלת.  עומדת בתקנות בריאות העם במט"שאיכות הקולחים המופקת 

 ולפני מכרז. התוכנית לטיפול השלישוני נמצאת בשלב התכנון המפורט

 , בוצעו במכון מספר פרויקטים:2015מט"ש, בשנת תהליכי למלבד העבודה השוטפת סביב ליווי 
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מערבלים שלא תפקדו למערבלים מהטכנולוגיה  4כחלק משיקום התאים האנאירובים הוחלפו  .1

ובכך שיפרו באופן משמעותי   ₪ 150,000-הגרמנית בעלות של כ INVENTהטובה ביותר של חברת 

 הצטברות הפסולת באגנים. את

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

 המתכנן.

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

 
 

 מכון טיהור ניר עציון
 

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

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

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

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

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

 אנאירובי, אנוקסי ואירובי. מאזור 

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

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

 . וכו' MBR ,shaft type – deep well activated sludge, high purity O2, Neredaמצומצמות כדוגמת 

התקבלה החלטה על קליטת שפכי דרום חיפה וטירה למט"ש בהתאם להחלטת משרדי הממשלה, בה 

חינת חלופות להרחבה ושדרוג המכון, וקביעת במ"ק. האיגוד ליווה  35,000המכון לספיקה של  רחבתוה

 נותני תכן להוצאת המכרז.

 
 
 

 מט"ש מנא"י
 

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

 דונם בתחום השיפוט של עיריית חדרה. 200בשטח של 

  7,500 -6,500-המפעל מייצר מדי יום כ.מ"ק/טון נייר  10צריכת המים הטריים במפעל הינה בסדר גודל של 

 מ"ק שפכים תעשייתים.

 השפכים מטופלים במכון טיהור עצמאי במספר שלבים: 

טיפול קדם להרחקת המוצקים ,נטרול, טיפול ביולוגי אנאירובי באמצעות חיידקים אצינוגנים ומתאנוגנים 

השפכים מהמכון האנאירובי עוברים לטיפול ביולוגי  והופכים אותו לביוגז. COD-מה 75%-המפרקים כ

אירובי במכון נפרד בשיטת הבוצה המשופעלת באוור נמשך, שיקוע שניוני וטיפול שלישוני הכולל ריכוך 

לסינון, סינון חול  מקדים בקריסטלטור )התגבשות מלחי סידן ומגנזיום על גבי גרגיר חול אינרטי( , שיקוע

 ( מושבים לתהליך הייצור.30%-קם )כ. בסוף התהליך, הקולחים בחלוחיטוי

 וביציאה לנחל.  הארובי המט"ש באמצעות דגימות שפכים בכניסה למתקן  בודק את פעילותהאיגוד 

ל מג" 150-מג"ל בממוצע ו 120-ל COD-למפעל צו הרשאה להזרמת הקולחים מרשות המים עם הקלה בערך ה

 לערך שיא. 
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 תוצאות הבדיקות  מצביעים על עמידה באיכות הנדרשת  מלבד מוצקים וחנקן כללי.

. הבריכה האירוביתהמפעל בפיקוח האיגוד ערך ניקוי המשקעים אשר הצטברו עם השנים בתחתית 

עם זאת הניקוי לא מראה שיפור משמעותי  . ורשההניקוי נעשה בשאיבה ופינוי המשקעים לאתר מ

ובי לרבות התקנת מערבלים והחלפת רלשדרוג מערך טיפול האהרחקת החנקן. המפעל נערך  תהליךב

 .מאווררים וזאת על מנת לעמוד באיכויות הנדרשות ע"פ צו הזרמה לנחל 

 
 )דיגומי המפעל ( 2015סיכום  -איכות קולחי מנא"י הזורמים לנחל חדרה  

 

  S.S BODt CODt זרחן כללי אמוניה pH כלורידים 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l   mg/l 

 480 7-8.3 2 2.5 150 15 15 מירבי -צו הרשאה 

 400 7-8.3 1 1.5 120 10 10 ממוצע -צו הרשאה 

 ינואר

 342.4 8.4 0.4 1.3 88.3 2.3 8.2 ממוצע

 291.0 7.9 0.1 0.8 60.0 1.8 3.0 מינימום

 393.9 8.7 0.8 2.9 114.0 2.6 16.0 מקסימום

 פברואר

 328.2 8.3 0.9 0.9 110.3 3.8 10.0 ממוצע

 322.9 8.1 0.1 0.8 91.0 2.3 5.0 מינימום

 333.6 8.4 1.3 1.0 129.0 5.1 15.0 מקסימום

 מרץ

 362.0 8.2 0.4 0.8 86.9 1.6 5.6 ממוצע

 330.0 8.1 0.2 0.6 71.0 0.9 1.0 מינימום

 397.4 8.4 0.6 1.1 123.0 2.0 13.0 מקסימום

 אפריל

 340.7 8.2 0.5 0.8 91.4 1.4 7.7 ממוצע

 319.4 8.0 0.5 0.7 56.0 1.4 2.0 מינימום

 362.0 8.3 0.5 1.1 126.0 1.5 15.0 מקסימום

 מאי

 386.9 8.1 0.5 1.0 91.8 2.4 8.5 ממוצע

 383.4 8.0 0.4 1.0 81.0 2.4 1.0 מינימום

 390.4 8.3 0.6 1.1 104.0 2.4 14.0 מקסימום

 יוני

 332.2 8.1 0.3 0.8 87.1 1.6 7.5 ממוצע

 308.7 7.9 0.2 0.7 68.0 1.2 3.0 מינימום

 369.1 8.4 0.4 0.9 106.0 2.1 14.0 מקסימום

 יולי

 320.3 8.2 0.5 0.9 99.8 1.5 7.2 ממוצע

 312.3 7.5 0.1 0.8 83.0 0.9 1.0 מינימום

 340.7 8.5 1.3 1.2 119.0 2.4 14.0 מקסימום

 אוגוסט

 329.3 8.2 0.2 0.9 84.6 1.2 5.0 ממוצע

 262.6 7.5 0.1 0.7 57.0 0.8 1.0 מינימום

 365.5 8.4 0.3 1.1 101.0 2.3 13.0 מקסימום

 ספטמבר

 323.4 8.1 0.5 0.7 80.8 1.6 6.1 ממוצע

 301.6 8.0 0.1 0.6 71.0 1.3 2.0 מינימום

 345.3 8.4 0.9 0.9 91.0 1.8 13.0 מקסימום

 אוקטובר

 319.4 8.1 0.3 0.6 77.3 1.3 6.7 ממוצע

 273.2 7.8 0.1 0.5 62.0 0.7 1.0 מינימום

 379.7 8.4 0.7 0.8 100.0 1.9 14.0 מקסימום

 נובמבר

 346.0 8.2 0.1 0.8 77.8 2.5 7.6 ממוצע

 291.0 8.0 0.1 0.2 61.0 2.4 3.0 מינימום

 397.4 8.4 0.2 1.5 93.0 2.7 15.0 מקסימום

 דצמבר

 326.5 8.2 0.3 0.5 69.1 2.0 8.1 ממוצע

 276.8 8.1 0.1 0.4 23.0 1.5 1.0 מינימום

 372.6 8.3 0.4 0.6 93.0 2.5 15.0 מקסימום
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 מט"ש בית חירות
 

  מי נתניהחיבור שפכי המועצה אזורית עמק חפר למכון הטיהור 
 

ומאידך מי  מחד,חיבור שפכי המ"א  עמק חפר  למט"ש  מי  נתניה מהווה תנאי הכרחי  להמשך פיתוחה 

נתניה, בהיותם נושאי האחריות במט"ש, חוששים לנזקים תהליכים וחשיפתם לאישומים פליליים 

להיות בעל הסמכות לניתוק מפעל  תעשייה מעמק חפר, ולפיכך תאגיד מי נתניה מבקשבהזרמת שפכי 

 משרדי הממשלהבהבנה  של מי נתניה והמ"א עמק חפר ובתמיכה של   עם זאת  .רכת הביובמזהם ממע

האיגוד למט"ש מי נתניה, בחן  ראין פתרון אחר מלבד החיבוהמים כי  בריאות, סביבה ,חקלאות ורשות 

. חשבמי נתניה באמצעות סימולטור ממו את השפעת שפכי עמק חפר על איכות הקולחים ביציאה ממטש'

. באופן  מידי  לחבר את הוד חפר ואילו חיבור על  חיבור שפכי עמק חפר בשלבים  האיגוד המליץ לרשויות

לאפשר הקלה למט"ש חיבור כלל שפכי עמק חפר ולחילופין מט"ש מרץ יהיה לאחר הפחתה בשפכי גת  או 

 נתניה.

 

 פר:ילות האיגוד בחיבור שפכי הוד חפע

 בקרהמנגנון . בסיס הנספח הינו נחתם נספח  להסכם הקיים  ע"י מי נתניה והמ"א , עם  קבלת המלצה

הוד חפר ומפעל גת , -תחנות ניטור מרכזיות )תעשיות  5: פריסה של ע"פ העקרונות  יםמבוססהושיפוי 

אוטומטי מורכב בכל תחנת ניטור יותקן דוגם הזרם אזור התעשייה ,זרם המזרחי מרץ ובכניסה למטש'(. 

יותקנו מדים  לספיקה ומרוקן אחת ליום בשעה קבועה, כמו כן בכל התחנות י. הדוגם פרופורציונלמקורר

הניטור הרציף יחובר למערכת בקרה מרכזית לאיסוף .לניטור רציף של ספיקה, מוליכות חשמלית והגבה 

תאגיד מי נתניה. המנגנון מכיל נוהל עבודה בטיפול באירועים ל נתונים שישודרו הן למועצה האזורית והן

של הזרמת שפכים חריגים. הוגדרו שלושה סוגים של חריגות מדורגות לפי חומרתן וכן חלוקת עבודה 

 ואחריות בין הגורמים בשטח עד לסגירת האירוע  והוצאת דוחות.  

עמק חפר בהתאם הביוב ם נפרד על קו מגובימבנה התקנת היא סוגיה נוספת אשר עמדה בעת החיבור 

נספח ההסכם הכיל  תנאים שהומלצו ע"י )ישן( בין מי נתניה ובין המ"א עמק .לפיכך  הסכםלדרישות ה

 .ול נפרד או שדרוג קדם טיפול קייםבהקמת קדם טיפ נועדו לבחון את הצורךש. תנאים  האיגוד

עריכת סקר מקיף ובחינה של מערך קדם הטיפול בתחנות השאיבה עמק חפר ואיסוף נתונים על כמות  

לקביעת ערך ייחוס לנתונים העתידיים  יסה למטש' ובתחנת שאיבה ראשיות )נתניה( בית יצחקנהגבבה  בכ

שר שאם ימצא שקיימת עליה ביחס לערך הייחוס א ,חפר. בהתאם לממצאיםאחרי חיבור שפכי עמק 

מ"א  (,חריגה אחרי שנה וחצי מיום חיבור שפכי המ"א  10%מהערכים המקובלים בספרות )מעל  חורגת

לפעולה של שיפוי רטרואקטיבי בגין הפינוי  הגבבה ובשדרוג המגוב הקיים במט"ש או לחילופין  שתידר

 שדרוג קדם הטיפול בתחנות השאיבה. 

, כאשר מתבצע בשוטף מנגנון הבקרה למטש' מי נתניהי  המפעל הוד חפר חוברו שפכ 2015 בסוף שנת

 לרבות  דיגום וניטור רציף אחר שפכי מ"א עמק חפר בכלל , ואחרי שפכי המפעל הוד חפר בפרט. 
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 :גת–רחיים זשפכי המ"א המפעילות האיגוד בחיבור 

סימולציה מעודכנת על השפעת איכות שפכי הזרם המזרחי של עמק חפר  ביצע האיגוד  2015בשנת 

באם חל שינוי היא לבחון סימולציה מטרת ה .מטש' מי נתניהובכללם שפכי גת על איכות קולחי 

 .מי נתניהבה התקבלה המלצה שלא ניתן לחבר שפכי מרץ  למטש'  2014מסימולציה משנת 

 ממוצעת )גת לא בעונת סחיטת ההדרים ( ובספיקה מרביתהסימולציה בוצעה בשני מצבים : בספיקה 

 .מי נתניהש "הסימולציה  התמקדה בהשפעת ריכוז הנתרן על קולחי מט כאשר,

 1 -ממצאי סימולטור 

   **ספיקת מרץ וערכי נתרן מחוחשבים     -ספיקה ממוצעת וערכים ממוצעים 
        

Na     מרבי Na ממוצע Na ספיקה  ממוצעת    1הקלה     Na 2הקלה    

 מג"ל מג"ל מג"ל מג"ל מ"ק/יומי  

 125 125 125 111 40977 בית חרות 

 350 400 525 335 2331 גת 

 252 332 332 252 6051 מרץ 

 117 178 211.1 200.0 3720 **  מרץ ללא גת 

 124 115 132.2 123  **  מרץ ללא גת 

 141 152 152 129   מרץ עם גת 

 
: מצביע  כי בספיקה ממוצעת ובריכוזים ממוצעים אין השפעה על איכות קולחי  1מימולטור ממצאי 

 בית חרות ובריכוזים מרביים איכות קולחי נתניה עומדת בנתוני התכנון .

 

 2-ממצאי סימולטור 

     **ספיקת מרץ וערכי נתרן מחושבים   -ספיקה מרבית וערכים מרביים 

         

Na     מרבי Na ממוצע Na ספיקה  מרבית     1הקלה     Na 2הקלה    Na 2הקלה    

 מג"ל   מג"ל מג"ל מג"ל מ"ק/יומי  

 111 125 125 125 111 45612 בית חרות 

 350 350 400 525 335 4231 גת 

 252 332 332 332 252 9606 מרץ 

 175 318 278 180.1 186.7 5375  **  מרץ ללא גת

 118 145 141 131 119  **  מרץ ללא גת 

 136 161 161 161 136   מרץ עם גת 

 
: מצביעים כי בספיקה מרבית  ובריכוזים הממוצעים אין השפעה  ואילו בספיקה  2מצאי מימולטור 

 ובריכוזים מרביים ישנה חריגה באיכות קולחי נתניה . מרבית  

 

 המלצות האיגוד :

לא בעונת  30%אפריל ( מהווה מכלל זרם שפכי עמק חפר המזרחי ,–מפעל גת הינו מפעל עונתי )נובמבר 

בעונת הסחיטה . נציין כי בעונת הסחיטה כאשר הספיקות והריכוזים המרביים חלה   50%-הסחיטה ו

 בחורף והדרישה לשימוש חקלאי הוא מועט .

ה  בתנאי של צמצום ההקלה למפעל גת בריכוז הנתרן ניתן לחבר את שפכי עמק המזרחי למטש' מי נתני

מג"ל בהתחשב 150מג"ל במקום 170 נתניה מי  הקלה למט"שמג"ל  ולאפשר  400מג"ל  במקום   350-ל

 .בשהייה במאגר המשמש בפר ענק בעת השבת חקלאית לקולחים בקיץ  
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 איכות אוויר מתעשייה

 

 
הום אויר נייחים מסוג של מפעלים השורפים דלקים האיגוד מלווה את הרשויות בפיקוח על מקורות זי

ליצירת קיטור ואנרגיה, מחצבות ומפעלים המשתמשים בממסים אורגנים וחומרים נדיפים בתהליך 

הייצור. כמו כן, פיקוח על בתי גידול שונים כגון לולים ורפתות, מסעדות ואולמות ארועים, נגריות, תחנות 

 ים לגרום לפליטת מזהמים לאוויר ומפגעי ריח.דלק, מוסכי פחחות ועוד אשר  עלול
 

 ליווי הרשויות בפיקוח על זיהום אויר מהתעשייה  מתבצע באמצעות שלושה היבטים עיקריים:

 בקרה אחר ניטור רציף במפעלים 

 ליווי בדיקות בארובה המתבצעות ע"י מעבדות מוסמכות 

  נוכחות ומעקב אחר בדיקות איכות אוויר סביבתיות 

 

 רציף מתעשייה:ניטור 

ניטור רציף הינו שיטה לבקרה של איכות האוויר הנפלטת לסביבה ממתקני ייצור חשמל ומתקנים 

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

הליך. הנתונים ריכוזי מזהמים  הנפלטים לסביבה או פרמטרים תפעוליים אשר מעידים על תקינות ת

משודרים באופן אוטומטי  אל מחשב מרכז הבקרה באיגוד לבדיקה ואכיפה על הפליטות של המפעל. 

 האיגוד עוקב אחר נתוני הניטור, דורש התייחסות ובדיקת המפעל בכל מקרה של חריגה.

 

 בוצעה בקרה שוטפת באמצעות ניטור הרציף על המפעלים הבאים: 2015בשנת 

 

 OPCמפעלי נייר חדרה / 

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

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

גז הטבעי הדוודים מוזנים בסולר. החל מחודש , בזמן תקלה באספקת ה2007שורפים גז טבעי מאוקטובר 

 .OPCהפעלת הדוודים ומערך האנרגיה הועברה לחברת  2015אוגוסט 

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

 הרוח לבחינת עמידה בתנאי הנישוף  וזאת בשל קירבה למגורים .

 ונים המתקבלים מהניטור הרציף מבוצע על בסיס תנאי רשיון עסק הבאים :עיבוד הנת

, 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 

 שעת חריגה. שבה הייתה חריגה מתנאים אלה תקרא

 

 נישוף הפיח מדודי הקיטור יעשה בתנאים הבאים:  .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 
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 ממצאי הניטור:

 אטימות:

החריגות מקורן בתקלה במד האטימות ולא כתוצאה מעשן  שעות חורגות, מרבית 20נרשמו  2015בשנת 

בארובה. לפיכך , המפעל ביצע באופן מיידי תיקון במד האטימות ודיווח כי החריגות נבעו מאי תקינות 

 המכשיר.

 

נציין כי לא נרשמו חריגות מהתנאים גם בזמן שמפעלי נייר עבדו עם סולר עקב הפסקה באספקת גז טבעי 

 . 29.11.15עד  27.11.15 -בין ה

 
 נישופים: 

 , הנישוף בוצע על פי התנאים הנדרשים. 06.08.15בוצע נישוף אחד בתאריך  2015בשנת 

 
 זמינות נתונים :

 זמינות נתונים שנתית. הפסקות בשידור הנתונים היו בתאריכים הבאים: 97.5%

 לא התקבלו נתונים עקב שדרוג מערך המחשבים באיגוד. 9-11.3.15

 לא התקבלו נתונים עקב בעיית תקשורת 4-7.6.15

 לא התקבלו נתונים עקב תקלה במערך התקשורת 28-29.7.15

 יום כיפור, מפעלי נייר לא עבד ולא שודרו נתונים לאיגוד. 22-24.9

 

 
 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 דרך 

והנתונים מתקבלים באיגוד באופן מקוון מכשיר לניטור רציף לחלקיקים מותקן בארובת התנור, ארובה. 

 ורצוף. 

 1.11.2014ף בתאריך עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי היתר הפליטה לפי חוק אוויר נקי שנכנסו לתוק

: 

רווח בר סמך לניטור רציף  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 כאשר  9של חלקיקים )

 במדידה רציפה שנעשתה בשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימו שני אלה:

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

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

 שנקבעו עבור מקור הפליטה.

הערותמספר שעות חורגותתאריך

חריגות עקב תקלה במכשיר אטימות. המכשיר טופל ע"י מכשירן של המפעל.26-27.2.1513

31.3.151

בוצעה בדיקה וכיול של מכשיר הניטור26.5.151

כיול מד אטימות - אין חריגה15.7.151

חריגה עקב התנעת הדוודים לאחר עצירת יום כיפור24.9.152

25.10.151

מעבר לשריפת סולר במקום גז טבעי עקב הפסקה באספקת הגז הטבעי27.11.151

20סה"כ שעות חורגות
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 ממצאי הניטור:

 ר בהיתר הפליטה. מקור במהלך השנה נמצאו שתי חריגות בממוצע החצי שעתי מן הערך המוגד

החריגות היו עבודות תחזוקה אשר בוצעו לצורך התאמת התנור לדרישות היתר הפליטה. ריכוז 

 מ"ג למ"ק . 69מ"ג למ"ק לעומת הערך המותר  82החלקיקים המרבי היה 

  מ"ג למ"ק  39לא נמצאו חריגות בערכים היממתיים. ריכוז החלקיקים היממתי המרבי היה

 המותר.השווה לערך 

  זמינות שנתית עקב תקלות במכשיר הניטור או במערכת התקשורת  89% –זמינות נתונים

.  28.11-29.11;  25.7-10.8;  26.5-25.6;  16.3-23.3;  14.1-27.1שהתרחשו בתאריכים הבאים: 

בחודש יוני, לאחר תיקון תקלת התקשורת האיגוד ביקש השלמת הנתונים אך הנתונים לא נשמרו 

 לה באגירת הנתונים. המפעל נדרש לבצע גיבוי לאגירת הנתונים. עקב תק

 

 :אבן וסיד שפיה –ממצאי הניטור 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

110350ינו-15

המכשיר נשלח למעבדה חיצונית לתיקון תקלה מ-

 15.1 עד 27.1

180550פבר-15

310590מרץ-15

מכשיר ניטור בתקלה מ- 16.3 עד 23.3. 

המכשיר טופל ע"י מעבדה חיצונית.

390711אפר-15

370620מאי-15

220821יונ-15

200450יול-15

אין תקשורת מ- 2.8 עד 12017010.8אוג-15

90230ספט-15

100160אוק-15

120200נוב-15

120190דצמ-15

02סה"כ

אין תקשורת מ- 26.5 עד 25.6 עקב תקלה באוגר 

הנתונים
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 פחמ"ס

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

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

(RTO.לפני הפליטה לסביבה ) 

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

 -בארובת המתקן אלא רק את הפרמטרים התפעוליים הבאים: טמפרטורה בתא השריפה של מתקן ה

RTO ספיקת אויר אל מתקן ה ,- RTO מ .וצריכת גפ" 

 :עיבוד הנתונים המתקבלים מהניטור הרציף מבוצע על בסיס

 C 820-780° -בזמן עבודה  RTO -טווח טמפרטורת בתא השריפה של מתקן ה

 מק"ש. 55,000 -כ RTO -ספיקת תכנון מקסימלי של מתקן ה

 

 ממצאי הניטור:

סקת הייצור . עם הפ C770-830°בזמן עבודה הטמפרטורה בתא השריפה היא בטווח טמפרטורה: 

. בתחילת  C350°ובסופי שבוע הטמפרטורה יורדת עד  C 620-640° -בלילות, הטמפרטורה יורדת ל

 שעות על הטמפרטורה הנדרשת. 4-3העבודה בשבוע הטמפרטורה מתחילה לעלות ומתייצבת לאחר 

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

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

 מלאה של גזי הפליטה.

 

מק"ש עם פיקים תנודתיים   32,000  -ל 10,000בהתאם לנתוני הניטור הרציף הספיקה נעה בין  ספיקה:

 . RTO-בטווח התכנון של המק"ש  44,000 -אשר מגיעים עד ל

 

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

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

 .  RTO -אוטותרמי. ממצאי הניטור הרציף מצביעים כי ישנה צריכת גפ"מ במרבית שעות העבודה שלה

 

 זמינות נתונים:

 8.2.15עד   4.2.15;   01.2.15עד  31.1.15זמינות נתונים שנתית:  לא התקבלו נתונים בתאריכים   93.8%

 .11.3.15עד  22.2.15; 
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 מתקן גזם בגלעם )דלקיה(

טון  18 -של כבמפעל גלעם מופעלים ע"י חב' דלקיה  שני דוודי קיטור המוסקים בגזם עץ בתפוקה כוללת 

גזי הפליטה היוצאים מכל דוד עוברים דרך מערך טיפול ונפלטים דרך ארובה אחת. קיטור רווי לשעה. 

שקים(. לפני  600שקי סינון )סה"כ  300מערך הטיפול כולל מחליף חום, כולא גיצים ומסנן שקים המכיל 

 חת חומצות ודיאוקסינים.הכניסה למסנן השקים מוזרמת תערובת של פחם פעיל וסיד המיועדת לספי

בארובה המשותפת לשני הדוודים מותקן מכשיר לניטור רציף של חלקיקים, מד חמצן ומד טמפרטורה 

ואת הפרמטרים תפעוליים הבאים: מפל לחץ על בתי השקים, ספיקת הזנת פחם פעיל לפילטרים וסטטוס 

 עבודה של הדוודים.

 

 של המתקן. עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי רשיון העסק

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

 מ"ג/מ"ק( 6של חלקיקים )

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

 העבודה של המתקן המנוטר התקיימו שני אלה:

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

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

 שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 

 ממצאי הניטור:

 75 -הרשומות בשנה ו מכלל 3.9%חריגות בממוצע חצי שעתי המהווים  681היו  2015: בשנת חלקיקים

חריגות בממוצע יממתי. החריגות דווחו למשרד להגנת הסביבה, התקיימו פגישות וסיורים במתקן 

 .2016ובעקבות כך הוזמן בית פילטר חדש שיותקן בתחילת 

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

 %17-14 -עובד ואז אחוז החמצן עולה ל

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

 ק"ג לשעה

 זמינות נתונים שנתית %99.4 זמינות נתונים: 
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 מתקן גזם בגלעם: –ממצאי הניטור 

 

 

 
 
 

 מתקן גזם בגן שמואל )דלקיה(

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

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

 ודיאוקסינים.

בארובה המשותפת לשלושת הדוודים מותקן מכשיר לניטור רציף של חלקיקים, מד חמצן ומד 

 טמפרטורה.

 

 עיבוד הנתונים בוצע על בסיס: 

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

 מ"ג/מ"ק( 6של חלקיקים )

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

 העבודה של המתקן המנוטר התקיימו שני אלה:

 

 

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
28.8546.41ינו-15

32.4469.36פבר-15

מרבית החריגות החצי שעתיות עקב כיבוי 

והדלקה של הדוד בתאריך 10.2

68.21469.9286מרץ-15

לאחר בדיקה של המפעל נמצא כי החריגות 

נובעות מהתפתחות חורים בראש הפילטר 

ובמשפך. בסוף חודש מרץ הדוד הושבת לצורך 

תיקון יסודי של בית הפילטר. החריגות דווחו 

למשרד להגנת הסביבה

39.1861.224אפר-15

50.8768.3109מאי-15

20.5045.40יונ-15

31.41547.82יול-15

46769.681אוג-15

הוחלפו מספר שרוולים שחוקים בפילטר והוחלף 

מד חמצן

34.9647.55ספט-15

48.4669.966אוק-15

החריגות נובעות מהתפתחות חורים בגוף 

הפילטר ובמשפך. בוצע תיקון זמני והוזמן בית 

פילטר חדש. החריגות דווחו למשרד להגנת 

הסביבה

19.3042.40נוב-15

59.2369.9101דצמ-15

מרבית החריגות החצי שעתיות עקב תקלה 

בגלאי החלקיקים. התקלה טופלה ע"י חברה 

חיצונית

75681סה"כ
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 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

 יים שנקבעו עבור מקור הפליטה.המרב

 

 :ממצאי הניטור

 חריגות בממוצע יממתי. 3 -חריגות בממוצע חצי שעתי ו 22היו  2015בשנת  חלקיקים :

 במהלך השנה התקיימו פגישות וסיורים במתקן ובנוסף בוצע שיפוץ באחד הפילטרים 

תלות במספר הדוודים שפועלים כ 8-17%הניטור מראה כי אחוז החמצן בגזי הפליטה נע בין  אחוז חמצן:

 . %21 -ובסופי שבוע כאשר הדוודים מושבתים אחוז החמצן עולה ל

 

 זמינות נתונים:

זמינות נתונים שנתית עקב הפסקות רבות בתקשורת במהלך השנה.  בתאריכים הבאים לא  86.5%

 התקבלו נתונים:

 תקלה בתקשורת 9-19.1.15

 מערך המחשבים באיגוד. לא התקבלו נתונים עקב שדרוג 9-11.3.15

 חופשת פסח  8-20.4.15

 הפסקת תקשורת יזומה עקב שיפוץ הפילטר 17-28.5.15

 הפסקת תקשורת יזומה עקב שיפוץ הפילטר  4-7.6.15

 תקלה בתקשורת 1-2.9.15

 תקלה בתקשורת 4-6.10.15

 תקלת תקשורת 8-15.11.15

 

 מתקן גזם בגן שמואל: –ממצאי הניטור 

 

 

 

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
10.4017.60ינו-15

9.5030.70פבר-15

6.5035.30מרץ-15

6.2025.20אפר-15

14.4033.50מאי-15

7.2025.50יונ-15

במהלך החודש הוחלף ראש 

ומשפך של פילטר 2

17.2058.43יול-15

6.9032.80אוג-15

24.3056.41ספט-15

32.4359.416אוק-15

21054.32נוב-15

19.3036.90דצמ-15

322סה"כ
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 אליאנס

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

שעות  24. הדוודים פועלים ברציפות   Cודוד לארובה נפרדת  ABמחוברים לארובה משותפת ארובה 

חלקיקים ביממה ומייצרים קיטור עבור מכבשי הגיפור של הצמיגים. בכל ארובה מותקן מד ריכוז 

 המחוברים אל האיגוד בזמן אמת. 

 עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי רשיון העסק של המתקן.

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

 מ"ג/מ"ק( 15של חלקיקים )

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

 העבודה של המתקן המנוטר התקיימו שני אלה:

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

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

 שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 

 ממצאי הניטור:

 :  חלקיקים

 -מכלל הרשומות בשנה ו 0.4%חריגות בממוצע חצי שעתי המהווים   76היו  2015בשנת  - A/Bבארובה 

חריגה בממוצע יממתי עקב תקלות במד החלקיקים. החריגות החצי שעתיות מקורן בד"כ בהדלקה של  3

 אחד מהדוודים או מתקלה במד החלקיקים.

 תה חריגה אחת מהתקן החצי שעתי.הי 2015בשנת -Cבארובה 

 זמינות נתונים:

 זמינות נתונים שנתית: 93%

 לא היו נתונים עקב השבתת המפעל )פסח(. 24.4.15עד  22.4.15בין התאריכים 

 לא היו נתונים עקב תקלה בתקשורת.  26.5.15עד  21.5.15בין התאריכים 

 השבתת המפעל ותקלה במחשב הניטור.לא היו נתונים עקב  25.10.15עד  11.10.15בין התאריכים 

 הושבת למספר חודשים לצורך הסבת הדוד לשריפה של גז טבעי. Aבמהלך חודש יולי דוד 

 



 

 83  

 
 

 

 

 

 

 

AB ארובה

ממוצע 

יממתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר 

חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר חריגות 

מהתקן החצי 

שעתי

הערות

100+15=50+15115=65תקן

104142315ינו-15

החריגות נובעות מתקלה במד ניטור 

חלקיקים בתאריך 11.1. התקלה טופלה ע"י 

חברה חיצונית.

1901150פבר-15

1802004מרץ-15

2301833אפר-15

122242840מאי-15

מרבית החריגות נובעות מתקלה במד ניטור 

חלקיקים בתאריך 9.5 ו- 11.5. התקלה 

טופלה ע"י חברה חיצונית.

2202383יונ-15

4201522יול-15

החריגות נובעות מתקלה במד ניטור 

חלקיקים בתאריך 16.7. התקלה טופלה ע"י 

חברה חיצונית.

1201351אוג-15

החריגות עקב תקלה בהפעלת הדוד2804043ספט-15

80730אוק-15

2301391נוב-15

2303414דצמ-15

376סה"כ

C ארובה

ממוצע 

יממתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר 

חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר חריגות 

מהתקן החצי 

שעתי

הערות

100+15=50+15115=65תקן
הדוד לא עבד במהלך החודש עקב תקלהינו-15

570730פבר-15

540890מרץ-15

80560אפר-15

6711090מאי-15

4001201יונ-15

410840יול-15

350900אוג-15

320760ספט-15

290600אוק-15

410950נוב-15

420920דצמ-15

11סה"כ
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 משמר השרון –קרגל אריזות גמישות 

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

נמדדים בארובה . ריכוזי החומרים האורגניים RTO (Regenerative Thermal oxidizer) הנקראבמתקן 

דיגום משתי נקודות סביבתיות על גג בנוסף מבוצע  . FIDמבוססת על שיטת  TOCע"י מערכת למדידת 

שעה. נקודת חצי מערבית( המתחלפות לסירוגין כל -המפעל )נקודת דיגום מרכז הגג ונקודת דיגום דרום

נקודת המדידה  . 07:00-ו  16:00 השעות  יןב מערבית מייצגת את "גדר המפעל"-הדרוםהדיגום 

 הסביבתיות מנטרות פליטות בלתי מוקדיות מצנרת וארובות חירום הנמצאים על גג המפעל.

ריכוז חומר אורגני : ספיקת אוויר בכניסה למתקן, RTO -מועברים נתוני בקרה על פעילות מתקן הכמו כן 

 טמפרטורה בתוך המתקן וטמפרטורה בארובת הפליטה מהמתקן.תקן, בכניסה למ

 

 5.02.2015י שנכנסו לתוקף בתאריך עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי היתר הפליטה לפי חוק אוויר נק

 

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

בוצעה המרה  TOCasPROPANמאחר ותוצאות המדידה מתקבלות ביחידות של  .מ"ג/מ"ק( 3) רציף

 חל"מ. 8.125והערך המירבי הוא 

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

 שני אלה: והעבודה של המתקן המנוטר התקיימ

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

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

 שנקבעו עבור מקור הפליטה.המרביים 

 נמק"ש. 90,000היא  RTO -המתקן ספיקת התכנון המקסימלית של 

 

 ממצאי הניטור:

חריגות מתנאי היתר הפליטה  7היו  2015: בשנת RTO -ביציאה ממתקן ה בארובה TOCריכוזים 

 חל"מ 5.8הריכוז המירבי היממתי היה  .חל"מ 44.2 הריכוז החצי שעתי המירבי היה בממוצע החצי שעתי, 

 . בממוצע היממתי TOCלא היו חריגות בריכוזי  -

הריכוז החצי  פעמים בהם 13בנקודה המייצגת את גדר המפעל נרשמו  בגלאים סביבתיים: TOCריכוזי 

פעמים בהם הממוצע החצי שעתי עלה  27חל"מ .בנקודה הסביבתית במרכז הגג נרשמו  5שעתי עלה על 

 חל"מ.  5על 

 

 ספיקות:

מק"ש כתלות במספר מכונות  80,000 -ל 15,000נעה בין  RTO -ספיקת העבודה בכניסה למתקן ה

ספיקות העבודה המרביות היו גבוהות מספיקת  2015ההדפסה שעובדות במקביל. במהלך חודש ינואר 

מק"ש. החל מחודש פברואר הספיקה  95,625התכנון של המתקן, הספיקה המקסימלית עמדה על  

 נמק"ש. 90,000של המתקן שהיא המרבית לא עברה את ספיקת התכנון המקסימלית 
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:בזמן עבודה הטמפרטורה בתא השריפה היא בטווח  RTO -טמפרטורה בתא השריפה של מתקן ה

C°780-840 בסופי שבוע כשהמפעל אינו עובד הטמפרטורה יורד ת ל.- C° 400-450 בתחילת השבוע .

חריגות עקב התחלת  תהליך החימום מתחיל מוקדם בבוקר ולעיתים אף במוצ"ש כך שהשנה לא נראו

 עדיין לא בטמפרטורת העבודה.  RTO -הייצור כאשר מתקן ה

 

 עיבוד נתוני ניטור רציף – במפעל קרגל RTO -מדידת ריכוז חומר אורגני בארובה ביציאה ממתקן ה

 

 

 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

8.12514.375תקן
1.6033.61ינו-15

1.5044.22פבר-15

5.8044.12מרץ-15

1.3014.71אפר-15

1.606.60מאי-15

1.103.70יונ-15

1.304.40יול-15

1.5032.51אוג-15

2.7011.80ספט-15

1.904.40אוק-15

204.40נוב-15

1.604.20דצמ-15

07סה"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

4.9012.23ינו-15

6.577.11פבר-15

835.11מרץ-15

4.705.91אפר-15

4.503.40מאי-15

3.803.70יונ-15

6.624.50יול-15

5.7250אוג-15

4.903.90ספט-15

509.53אוק-15

4.608.54נוב-15

12.6133.40דצמ-15

2713סה"כ
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 ותקלות:זמינות נתונים 

 זמינות נתונים שנתית: 95.7%

בסוף חודש פברואר התגלתה תקלה במשאבה השייכת למערך הניטור הרציף )מדידת ריכוזים בכניסה 

 8.3.15 -למתקן הטיפול(. המשאבה הוחלפה ב

המתקן הושבת למספר שעות, התקלה טופלה והמערכת  RTO -התגלתה תקלה במתקן ה 29.3.15בתאריך 

 חזרה למחרת לעבודה.

 לא היו נתונים עקב תקלה בתקשורת. 2.4.15עד  1.4.15בין התאריכים 

במהלך חופשת פסח, מחלקות הדפוס במפעל לא עבדה והופסקה פעילות  11.4.15עד  7.4.15בין התאריכים 

 . RTO -של מתקן ה

 לא היו נתונים עקב תקלה בתקשורת. 29.4.15 עד 28.4.15בין התאריכים 

 לא היו נתונים עקב תקלה בתקשורת. 28.6.15עד  26.6.15בין התאריכים 

 לא היו נתונים עקב תקלה בתקשורת. 19.9בתאריך 

הייתה תקלה במערכת הניטור הרציף )מדידת ריכוזים(, לאחר פנית האיגוד בתאריך  4.12.15מתאריך 

 חיצוני והתקלה טופלה . הוזמן טכנאי 16.12.15

 לא היו נתונים עקב תקלה בתקשורת. 20.12.15עד  18.12.15בין התאריכים 
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 ליווי בדיקת ארובות בתעשייה:

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

"פליטות מוקדיות" המתועלות לסביבה דרך ארובות וניתן להעריך במדויק את ההרכב הכמותי והאיכותי 

יפית של המזהמים שנפלטים. הריכוזים הנמדדים בארובה מושווים אל ריכוז הפליטה שנקבע ספצ

 בהתאם לתהליך ולמזהם ונקבע לכל עסק בתנאי רשיון העסק. 

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

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

זה משווים את הריכוזים הנמדדים בסביבה לתקני סביבה ע"פ תקנות  הנפלטת רק באופן כללי. במקרה

 אוויר נקי.

 

 פליטות מוקדיות:

 בוצעה בקרה שוטפת באמצעות בדיקות ארובה  על המפעלים הבאים: 2015בשנת 

 טיפול בחריגות ממצאי הבדיקה שם ארובה שם המפעל 

   אין חריגות 1מערכת יניקת אבק מזרחית  אבן קיסר

   אין חריגות 2מערכת יניקת אבק מערבית  קיסראבן 

   אין חריגות 3מערכת יניקת אבק חדשה  אבן קיסר

   אין חריגות 4מערכת יניקת אבק קונצטו  אבן קיסר

   אין חריגות 6יונק חדר צבע  אבן קיסר

   אין חריגות 7פרה מיקס   אבן קיסר

יונק אבק מזרחי מחוץ למערך  אבן קיסר
8 

   חריגותאין 

 חזרות. 3בדיקת פתע ,  אין חריגות RCO אבן קיסר

   אין חריגות RCO אבן קיסר

 חזרות. 3בדיקת פתע ,  אין חריגות RCO אבן קיסר

נדרש לשדרג את הארובות,    תהליך אגריקל
 2016נדגם בתחילת 

נדרש לבצע דיגום פעם    דוד קיטור איטונג
 בשנתיים

   אין חריגות 1+2פילטר מיקסר  אליאנס

   אין חריגות 3+4פילטר מיקסר  אליאנס

   אין חריגות פילטר חדר כימיקלים קומה א אליאנס

   אין חריגות פילטר חדר כימיקלים קומה ב אליאנס

 -עומד בתנאים ברשיון עסק  חריגה בריכוז חלקיקים פילטר יניקת פיח משקים אליאנס
 קצב פליטה תקין

חריגה בריכוז חלקיקים  1דוד קיטור  אליאנס
 ותחמוצות חנקן

המפעל סיים את ההכנות לעבור 
 2016ממזוט לגז טבעי במהלך 

חריגה בריכוז חלקיקים  2דוד קיטור  אליאנס
 ותחמוצות חנקן

המפעל סיים את ההכנות לעבור 
 2016ממזוט לגז טבעי במהלך 

חריגה בריכוז חלקיקים  3דוד קיטור  אליאנס
 ותחמוצות חנקן

סיים את ההכנות לעבור  המפעל
 2016ממזוט לגז טבעי במהלך 

   אין חריגות פילטר פחם בית הדבק אליאנס

המפעל החליף את הפחם  חריגה בריכוז חומר אורגני פילטר פחם מקו התזה אליאנס
הפעיל, ובוחן חלופות שונות 

 לעמידה בדרישות

   אין חריגות 1סילו  -פילטר פיח  אליאנס

   אין חריגות 2סילו  -פיח פילטר  אליאנס

   אין חריגות 3סילו  -פילטר פיח  אליאנס
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   אין חריגות 4סילו  -פילטר פיח  אליאנס

   אין חריגות דוד קיטור אמבר גרנות

   אין חריגות 1ארובה קו  אמבר גרנות

   אין חריגות 2ארובה קו  אמבר גרנות

   אין חריגות 3ארובה קו  אמבר גרנות

   אין חריגות 4ארובה קו  גרנותאמבר 

   אין חריגות 7ארובה קו  אמבר גרנות

   אין חריגות 8ארובה קו  אמבר גרנות

   אין חריגות חדש אספלט ורד

חריגה בחלקיקים ותחמוצות  דוד קיטור ביופט
 גופרית

המפעל בוחן חלופות למתקן 
 ליצור קיטור שיעמוד בערכים

 המפעל נדרש לבצע דיגום חוזר חריגה בחלקיקים מייבש ביופט

   אין חריגות מקרר ביופט

 הוגשה בקשה להקלה בערכים חריגה בחלקיקים מבשל מקדים ביופט

 הוגשה בקשה להקלה בערכים חריגה בחלקיקים מייבש ביופט

   אין חריגות מקרר ביופט

   אין חריגות (F6בור קבלת תירס ) גלעם

   אין חריגות M4 גלעם

   אין חריגות S2 גלעם

   אין חריגות S4 גלעם

   אין חריגות S1 גלעם

   אין חריגות S6 גלעם

 -ו COגבולי, ריכוז  HClריכוז  דוד גזם דלקיה גלעם
TOC חורג 

המפעל יסיים את פעילותו עם 
 2016קבלת הגז טבעי במהלך 

 TOCריכוז תחמוצות חנקן ,  דוד גזם דלקיה גלעם
CO חורג 

חזרות. המפעל  3בדיקת פתע, 
יסיים את פעילותו עם קבלת 

 2016הגז טבעי במהלך 

   אין חריגות דוד גזם דלקיה גן שמואל

המפעל יסיים את פעילותו עם  גבולי CO -ו HClריכוז  דוד גזם דלקיה גן שמואל
 2016קבלת הגז טבעי במהלך 

   אין חריגות חדר מכבשים גומי עין שמר

   אין חריגות יניקה מרכזית גומי עין שמר

   אין חריגות גיפור רציף גומי עין שמר

   אין חריגות בית הדבק גומי עין שמר

   אין חריגות פילטר פיח גומי עין שמר

   ריכוז חלקיקים גבולי 2דוד  גן שמואל מזון

   אין חריגות 3דוד  גן שמואל מזון

   אין חריגות 4דוד  גן שמואל מזון

 המפעל הזמין דוד ביוגז חדש CO -חריגה ב ביוגז גן שמואל מזון

הוזמן טכנאי לכיוון מערכת  חריגה באמוניה 1דוד  גת
 הזרקת אמוניה

   אין חריגות )שריפת ביוגז( 2דוד  גת

הוזמן טכנאי לכיוון מערכת  חריגה באמוניה )שריפת מזוט( 2דוד  גת
 הזרקת אמוניה

   אין חריגות 3דוד  גת

המפעל נמצא בתהליך שידרוג  חריגות בתחמוצות חנקן 200דוד  הוד חפר
 ושינויים תפעוליים

חריגות בתחמוצות חנקן  115דוד  הוד חפר
 ותחמוצות גופרית

הדוד משמש לגיבוי בלבד. 
המפעל בתהליך שידרוג 

 ושינויים תפעוליים

   ריכוז תחמוצות גופרית גבולי דוד קיטור העוגנפלסט

   חריגותאין  למינציה העוגנפלסט

   אין חריגות קלנדרים העוגנפלסט
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המפעל ביצע בדיקות הנדסיות  TOC -חריגות ב מתקן טיפול ביולוגי מהדפסה העוגנפלסט
במתקן הביולוגי, ובוחן חלופות 

 שונות לעמידה בדרישות

   אין חריגות דוד ויטאמד

 עיכוב באישור תוכנית הדיגום   1גנרטור  טמבור חפר

 עיכוב באישור תוכנית הדיגום   2גנרטור  טמבור חפר

 עיכוב באישור תוכנית הדיגום   3גנרטור  טמבור חפר

 TOC -חריגות ב סקרבר שרפים כרמל כימיקלים
 ופורמאלדהיד

בדיקות פתע . המפעל נדרש 
לסגור פעילות מזהמת במהלך 

 2016שנת 

   אין חריגות 3דוד קיטור מס.  כרמל כימיקלים

   אין חריגות 3 דוד נייר חדרה

   אין חריגות 6דוד  נייר חדרה

   אין חריגות 3דוד  נייר חדרה

   אין חריגות 6דוד  נייר חדרה

   אין חריגות ארובת RTO פחמ"ס

   אין חריגות מחלקת הדפסה פחמ"ס

   אין חריגות ארובת תנור טיגים פחמ"ס

   אין חריגות ארובת תנור ייבוש פחמ"ס

   אין חריגות תרמי דוד שמן פחמ"ס

חריגות בריכוז חומר אורגני,  4תנור מספר  סופרסולד
 CO -חלקיקים ו

המפעל ביצע בדיקה וכיוון 
מבערים. יבצע דיגום 

חוזרוכתיבת נוהלי תחזוקה 
 תפעול ובקרה

חריגות בריכוז חומר אורגני,  2+3תנור מספר  סופרסולד
 CO -חלקיקים ו

המפעל ביצע בדיקה וכיוון 
מבערים. יבצע דיגום 

חוזרוכתיבת נוהלי תחזוקה 
 תפעול ובקרה

נדרש לבצע דיגום פעם    135דוד קיטור  קל קר עין כרמל
 בשנתיים

נדרש לבצע דיגום פעם    80דוד קיטור  קל קר עין כרמל
 בשנתיים

בדיקות פתע . המפעל נדרש  חריגות בריכוז חומר אורגני תהליך רשת או פלסט
במתקן הטיפול לבצע שיפורים 

באוויר ולבצע בדיקות נוספות 
 2016בשנת 

חזרות . ניטור  3בדיקת פתע ,  חריגה בריכוז חלקיקים תנור ניצב שפיה
רציף בזמן הבדיקה הצביע על 
ערכים תקינים, המפעל ביצע 

 20.8.15 -בדיקה חוזרת ב
 שיצאה תקינה.

   אין חריגות תנור ניצב שפיה

   אין חריגות 2מימת  שפיה

   אין חריגות 3מימת  שפיה

   אין חריגות פילטר חול טיח שפיה

   אין חריגות GSמייבש  תרימה

   אין חריגות 3שואב סיר  תרימה

   אין חריגות 1+2שואב סיר  תרימה

המפעל עדכן על ביצוע עבודות  ריכוז חלקיקים גבולי מייבש מצע מרחף תרימה
 תחזוקה של הפילטר

   אין חריגות גרונברגמייבש  תרימה

       אין חריגות מייבש ליידזן תרימה
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 מחצבות -פליטות  בלתי מוקדיות 

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

מוקדית ומחצבת עין איילה . ההשפעה הסביבתית של המחצבות הינה בעיקר פליטת חלקיקים בלתי 

מתהליך החציבה, שינוע, גריסה וניפוי . ריכוז החלקיקים בסביבה נמדד בשתי פרקציות האחת באמצעות 

שיטת אבק שוקע בגבול המחצבה ואילו כלל אבק מרחף נמדד בסמיכות למגורים. תוצאות המדידות 

 מושוות לתקני סביבה ע"פ תקנות אוויר נקי.

 

 מחצבת ורד

המחצבה מבצעת ניטור באמצעות דיגומי אבק שוקע ומרחף במהלך החודשים אפריל עד אוקטובר ע"פ 

 כרמל והמשרד להגנת הסביבה. -תוכנית דיגום שנתית שאושרה  ע"י איגוד ערים שרון

נקודות למדידת אבק מרחף בישובים:  4 -נקודות למדידת אבק שוקע מסביב למחצבה ו 9התוכנית כוללת 

קוטוף, ברקאי ועין עירון. תוצאות מדידות אבק שוקע ומרחף עומדות בתקנות אוויר -אל-םברטעה, או

 שבו שרר אובך כבד וחריג בכל הארץ.   2015נקי, למעט בחודש ספטמבר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

טון לקמ"ר לחודש20תקןאבק שוקע

אוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאי אפרילשם נקודת דיגוםשם נקודת דיגום

SD-112.3813.71315.3417.793.98.7כפר ברטעה, גג בנייין פרטי

SD-215.6417.518.318.5519.3101.8413.2אום -אול- קוטוף, גג, בית פרטי

SD-3 13.9415.614.716.4716.897.0610.6יישוב ברקאי, אולם אירועים

SD-4 11.8914.315.515.8616.790.599.6יישוב עין עירון

SD-510.4611.713.71515.495.899.1גבול צפוני של תוכנית

SD-613.2214.715.717.4416.593.1911.8גבול מזרחי של תוכנית

SD-714.9516.517.419.3418.798.2413גבול דרום-מיזרחי של תוכנית

SD-815.3716.818.118.1318.6102.1213.9גבול דרום-מערבי של תוכנית

SD-912.3814.616.916.9216.195.7311גבול צפון מערבי של תוכנית
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מיקורגרם למ"ק300תקןאבק מרחף 3 שעות

TSP1TSP2TSP3TSP4

מספר שבועחודש

כפר 

ברטעה, גג 

בנייין פרטי

אום -אול- 

קוטוף, 

גג, בית 

פרטי

יישוב 

ברקאי, 

אולם 

אירועים

יישוב עין 

עירון

1146.5234.3אפר-15

2224.2247.7214

3245274.2

4281.3217.7251

2216.7278.8270.3264מאי-15

4235.1258.3231.3288

2251.8200.8195234.4יונ-15

4185.9257.4222.4285.4

2216.2274.1213.8224.9יול-15

4174.3243.6256.8238

1232.1288.6256.8221.2אוג-15

3216.2279.3193.9245

1219.3271.5240.5247.7ספט-15

3271.7290273.1258.1

5228.4281.6217.7277

2141239.9193192.3אוק-15

420.568.32843.9

מיקורגרם למ"ק200תקןאבק מרחף 24 שעות

TSP1TSP2TSP3TSP4

מספר שבועחודש

כפר 

ברטעה, גג 

בנייין פרטי

אום -אול- 

קוטוף, 

גג, בית 

פרטי

יישוב 

ברקאי, 

אולם 

אירועים

יישוב עין 

עירון

1124.9117.9אפר-15

3190.1175.7

1156187.6160.9160.4מאי-15

3141.3176149.5176.4

1127.2182.6138.8156.3יונ-15

3161.5192.5170.7164.8

1150.2184.3172.2154.8יול-15

3139169147.9178.6

5169.4187.9172.8166.3

2142.9189.1160.6158אוג-15

4171.6193.9178.5165.1

26304656859256073ספט-15

4158.2186.2138.7164.9

193.6135.598.7108.1אוק-15

3129154.7144.6132



 

 92  

 מפעל אבן וסיד שפיה

המפעל מבצע ניטור באמצעות דיגומי אבק שוקע ומרחף במהלך החודשים אפריל עד אוקטובר ע"פ 

 כרמל והמשרד להגנת הסביבה. -תוכנית דיגום שנתית שאושרה  ע"י איגוד ערים שרון

נקודות למדידת אבק שוקע מסביב למפעל ונקודה נוספת בסמוך למחצבה שפיה ג' .  5התוכנית כוללת 

ף מתבצעת בכפר הנוער מאיר שפיה הגובל במפעל. תוצאות מדידות אבק מרחף עומדות מדידת אבק מרח

בתקנות אוויר נקי, ואילו באבק שוקע התקבלו מספר תוצאות גבוליות לתקן תוך התחשבות שמדובר 

 בשטח חקלאי ובו דרכי עפר. 

 

 
 

 

 

 

טון לקמ"ר לחודש20תקןאבק שוקע

אוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילאתר הבדיקה

11.069.337.6410.459.047.928.81כפר נוער שפייה

17.411.559.8912.4212.7912.799.77בוסטר מקורות

19.121.2212.3224.3117.2119.3219.65כרם 1

21.6216.1413.9919.0913.3916.516.75כרם 2

14.9413.411.414.810.47אפרסקים

15.599.459.38.9413.3613.9912.23מחצבה

תאריךאבק מרחף 3 שעותתאריך
אבק מרחף יממתי 

)24 שעות(

מיקורגרם למ"קמיקורגרם למ"ק

300200תקן

6.4.15461-2.4.1522

8.4.15616-7.4.1541

14.4.153114-15.4.15169

20.4.153621-22.4.1598

04.05.151704-05.05.15106

18.05.1515511-12.05.1545

25.05.157418-19.05.15122

01.06.153925-26.05.1565

08.06.156401-02.06.1544

15.06.153008-09.06.1580

22.06.154115-16.06.1540

28.06.155622-23.06.1528

07.07.153207-08.07.1528

12.07.154412-13.07.1539

23.07.153521-22.07.1533

29.07.153926-27.07.1524

4.8.151244-5.8.1551

11.8.153811-12.8.1529

17.8.153917-18.8.1531

23.8.154823-24.8.1598

06.09.155302-03.09.1567

16.09.156006-07.09.15114

21.09.153416-17.9.1535

30.09.153221-22.09.1552

06.10.156530.9-1.10.1536

06.10.156612-13.10.1540

14.10.152214-15.10.1535

19.10.156219-20.10.1550
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 מחצבת עין איילה

מחצבה קטנה הנמצאת ליד פרדיס וחוצבת חומר מינרלי דק המיועד לתעשיית הטיח. המחצבה מבצעת 

-ניטור באמצעות דיגומי אבק שוקע ומרחף ע"פ תוכנית דיגום שנתית שאושרה  ע"י איגוד ערים שרון

 כרמל והמשרד להגנת הסביבה. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

טון לקמ"ר לחודש20תקןאבק שוקע

אוגוסטמאיאתר הבדיקה

11.3110.48עופר 1

16.9715.82עופר 2

14.5717.36עין איילה

7.9513.49פורדיס

מיקורגרם למ"ק300תקןאבק מרחף 3 שעות

פארדיסעין איילהעופר 2עופר 1תאריךמספר בדיקה

18.5.1595918755מאי-יוני

25.5.1554101107114

1.6.1536403893

8.6.15657399191

8.6.1575718742

4.8.15969911467אוגוסט

11.8.15243954132

17.8.15466832118

23.8.1532302361

23.8.1516992759

מיקורגרם למ"ק200תקןאבק מרחף 24 שעות

פארדיסעין איילהעופר 2עופר 1תאריךמספר בדיקה

18-19.5.1573908783מאי-יוני

25-26.5.15718978037

01-02.5.15253103444

04-05.8.15661136563אוגוסט

11-12.8.1563726053

17-18.8.15107784077

 עין איילה
 1עופר 

 2עופר 
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 מפעלים -פליטות  בלתי מוקדיות 

 בוצעו בדיקות סביבתיות בשני מפעלים: מפעל אבן קיסר וגלעם. 2015בשנת 
 
מפעל אבן קיסר נבדקו פליטות בלתי מוקדיות של סטירן. ממצאי הבדיקות הצביעו על חריגות מהתקן ב

 הסביבתי.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בדיקה של אבק מרחף בארבע נקודות מסביב למפעל.  ממצאי הבדיקות עומדים במפעל גלעם נבדקו בוצעה 
 בתקן.

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מיקורגרם למ"ק100תקןסטירן סביבתי

4.2.156.10.156.12.156.12.156.12.15תאור נקודת הדגימה

דיגום פתע #3דיגום פתע #2דיגום פתע #1מפעלדיגום פתע

מתחת לסף הזיהוי31.8מתחת לסף הזיהוימתחת לסף הזיהוימתחת לסף הזיהוישער דרום מערבי

16.419מתחת לסף הזיהוי190.79.3משאבי אנוש

---85.2מתחת לסף הזיהוישער קיבוץ שדות ים

31.712.515.7מתחת לסף הזיהוימתחת לסף הזיהויגדר צפון מערבי -ליד מזנון אמפיתאטרון

מתחת לסף הזיהוי14.47.8--נקודה מערבית - גדר המפעל

מיקורגרם למ"ק300תקןאבק מרחף 3 שעות

03.09.15תאור נקודת הדגימהמס' נקודת הדגימה

88.1רקע, במעלה הרוח1

107מדידה, במורד הרוח2

221מדידה, במורד הרוח3

248מדידה, במורד הרוח4

1 

2 

3 

4 
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פעולות עיקריות לפיקוח וקידום נושא איכות האוויר בתעשיות בתחום 
 האיגוד

 
 מחצבת ורד

והן  2015ניידות ניטור רציף הוצבו בקיבוץ ברקאי הן ע"י האיגוד בחודשים יוני עד אוגוסט  2015בשנת 

. ממצאי הניטור הצביעו כי אין חריגות 2015אוקטובר -ע"י המשרד להגנת הסביבה בחודשים ספטמבר

 הארץ. פרט למספר ימים בחודש ספטמבר שבהם שרר אובך כבד וחריג בכל  PM10בריכוז החלקיקים 

בהתאם לדרישות תנאי רשיון העסק במחצבה מופעלים אמצעים יבשים ואמצעים רטובים למניעה 

 וצמצום של פליטת חלקיקים לסביבה. 

אמצעי הטיפול היבשים העיקריים: הנפות והמגרסות מותקנות בחדרים סגורים ומקורים ; נסלל כביש 

עובר נקיון ע"י מטאטא כביש ; מערך גריסה  הגישה למחצבה כולל התקנת מדרכות לצידי הכביש. הכביש

 חדש הותקן במקום נמוך בתוך בור החציבה.

אמצעי הטיפול הרטובים העיקריים: קיימת מערכת הרטבה אוטומטית ליד ערמות חומר מינרלי, 

המערכת מבוקרת דרך מחשב למעקב אחר תקלות ובחירת תוכנית הרטבה ; מופעלות  שתי מיכליות 

במערך  RAMדרכים שאינן סלולות באופן קבוע ; הותקנה מערכת הרטבה הנקראת  שתפקידן הרטבת ה

השינוע ומייצרת רסס מים דק עם תוסף כימי אקטיבי המותז בכל נקודות הנפילה של החומר לערמות; 

 ומיחזור של מי השטיפה.  65הותקנה מערכת לשטיפת גלגלי משאיות לפני היציאה לכביש 

 

 
 

 מפעל גלעם

כפי  F7aוארובה  F5במסגרת היתר הפליטה הותקנו מסננים חדשים לאוויר לארובה  2015במהלך שנת 

 שתוכנן. 

מגה וואט שמטרתו להחליף את כל פעילות דוודי הקיטור ברגע  12הותקן דוד קיטור חדש בהספק של 

 שיסופק גז טבעי למפעל והותקן מערך צנרת, מבערים ובקרה של גז טבעי.

 

 וסיד שפיהמפעל אבן 

בוצעו פעולות לשדרוג מערכות הטיפול באוויר הקיימות במפעל הכוללות: שדרוג קולט  2015במהלך שנת 

טיפות בשני הוורטקסים ואטימת ארובת הציקלונים שעבדה בעבר בלחץ שלילי )הכנסת אויר( על מנת 

 להגדיל את היעילות של הוורטקסים
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הנוהל החדש של דיגום ארובות של המשרד להגנת  הותאמו משטחי הדיגום עפ"י 2015במהלך שנת 

   עבור ארובת תנור הניצב ולשואב אבק בקו חול טיח.-הסביבה 

הוקמה תחנת ניטור סביבתית בכפר הנוער מאיר שפיה הצמוד לגדר המפעל. התחנה מודדת באופן רציף 

הניטור הרציף  התחנה חוברה למערך  ונתונים מטאורולוגיים. PM2.5, PM10ריכוזי חלקיקים של 

 באיגוד ומופעלת בהתאם לנהלי המשרד להגנת הסביבה.

 
 אבן קיסר

ביצע המשרד שתי בדיקות לנוכחות גז סטירן באוויר שמסביב למפעל.  2015במחצית הראשונה של שנת 

נמדדו בשני מועדים שונים ריכוזי סטירן חורגים מהריכוז המרבי המותר באוויר   עפ"י תוצאות הבדיקות,

   ב למפעל.שמסבי

לפיכך, הוזמן המפעל לשימוע במחוז בו הוחלט כי המשרד ימשיך לעקוב אחר איכות האוויר בגבולות 

המפעל, אם יתגלו שוב חריגות בסטירן, ישקול המשרד על הפסקת פעילות ועל נקיטה בהליכי אכיפה נגד 

   החברה וזאת בהתאם לסמכויות הנתונות לו.

נוספת ובכך הגדיל את ספיקת  RTOוח במפעל, המפעל הפעיל מערכת במהלך השנה, בעקבות סיורי פיק

סגירה ואיטום של שטחים נרחבים במפעל על מנת למנוע נידוף   האוויר הנשאבת ומטופלת. בנוסף, בוצעו

סטירן, מערך היניקה תוכנן מחדש והוחלפו כל תעלות היניקה הישנות, נבנה חדר פילמור חדש עבור טיפול 

נוי מהמפעל. הותקנו התראות על פתיחת דלתות בחדרים סגורים ונכתבו הוראות עבודה. בפסולת לפני פי

 2016המפעל ימשיך בפעילות האיטום והגדלת היניקה גם בשנת 

 
 אגריקל

התקבלו תלונות על אבק שהתעופף מערמת חומר גלם המיועד ללולים ורפתות ולכן  2015במהלך שנת 

 קבלים תלונות. בהמשך יאחסנו את החומר ברמסע. מאז לא מ-הותקנה מערכת מתזים קבועה

 

 אילן רפאל –מכון תערובת 

מכון תערובת אילן רפאל נבנה באזור תעשיה עמק חפר, ומייצר מזון יבש לחיות מחמד וכופתיות לדגים. 

מערך ייצור כופתיות הדגים הינו בעל פוטנציאל לגרימת מטרדי ריח והאיגוד דרש את הסדרת הטיפול 

יגוד בחן את הטכנולוגיות הטובות ביותר לטיפול במטרדי ריח ממכוני תערובת לרבות סיורים בריח. הא

במפעלים דומים. המלצות היצרן של המערכת היא להתקין פיילוט כדי לבחון את יעילות ספציפית למפעל 

 יורו כל שנתיים(. 20,000 -ובנוסף נמצא התחזוקה של המערכות מאוד יקרה )כ

 האיגוד הוציא למפעל מכתב לדרישת השלמות. קידום היתר הבניה מותנה בהתאם למידע שיועבר. 

 
 גרנות -אמבר 

 המפעל ביצע סקר ריחות הכולל הרצת מודל פיזור. ממצאי הסקר מצביעים על עליה מהערך 2015בשנת 

 הנדרש באזור גן שמואל.

ובוצעו מספר דיונים עם המפעל והמשרד על האיגוד בדק את סקר התאמת הארובות במפעל לדרישות 

בקשות להקלה בדרישות. השינויים שבוצעו במהלך השנה: איחוד והגבהת ארובת פילטר בור משאיות 

והתקנת מרפסת דיגום , אושרה הקלה בהגבהת פילטר בור רכבת והותקנה מרפסת דיגום, בוטלו יציאות 

פחתת אבק מעמדת ניקוי משאיות, מחסן מחוץ למבנה של ארובות ממגרסות, הותקנה מערכת לה

 קמחים ריחניים הועבר למבנה חדש וסגור עם דלתות אוטומטיות.
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 כרמל כימיקלים / שרפי כרמל

( TOCהמפעל התקין מערכת ניטור רציף חדשה בארובה למדידת כלל חומרים אורגנים ) 2015במהלך שנת 

של האיגוד , שהועברה למשרד להגנת  דעתאשר עומדת בדרישות הניטור המעודכנות. זאת בעקבות חוות 

 הסביבה, בנושא מכשיר הניטור למדידת פורמאלדהיד  אשר היה קיים בעבר במפעל. 

ע"פ ממצאי הניטור הרציף החדש לאחר שעבר כיול וגם תוצאות בדיקת הפתע בארובה נמצא כי ישנן 

 ופורמאלדהיד.  TOCחריגות בריכוזי 

שרד והרשות ובהתאם לכך המפעל הוזמן לשימוע. הוחלט כי המפעל תוצאות הניטור הועברו לידיעת המ

את כל פעילות הייצור עם פורמאלדהיד לחיפה ובהמשך גם את שאר  2016יעביר בהדרגה במהלך שנת 

תהליכי ייצור השרפים. דרישות אלו הוטמעו ברשיון העסק, היתר הרעלים ובהמשך גם בהיתר הפליטה 

 .2016שיועבר למפעל בשנת 

גרת ההסדרה של היתר רעלים, שרפי כרמל  נדרש לבדוק ע"פ הנחיות איגוד ערים שרון את מערומי במס

mixoff   וזאת בכדי לבדוק האם ישנן פליטות מזהמים מהערומים. לאור ממצאי הבדיקות המפעל

טון  200 -התחיב לאחסן את הערמות באופן שלא יגרמו לזיהום והחלו לפנות את הערמות בקצב של כ

 דש.לחו

 האיגוד היה שותף בצוות בדיקת הבקשה להיתר וכתיבת היתר הפליטה של שרפי כרמל.  

 

 גנרי גלעם וגן שמואל

פורקו שני  פילטר, אחד במתקן בגלעם ואחד במתקן בגן שמואל, והוחלפו בבית פילטר   2015במהלך שנת 

ריכוזי החלקיקים חדש כולל משפך. ההחלפה בוצעה עקב התפתחות של חורים אשר גרמו לעליה ב

 בארובה.

 

 שחם

עדיין התקבלו תלונות על מטרדי ריח מהמפעל. ממצאי סיורים שבוצעו ע"י האיגוד   2015במהלך שנת 

 הראו שאין הקפדה על סגירת הדלתות לאחר פריקת החומר ולכן יש גלי ריח לכיוון השכונה. 

השטח לאחר סיום הפעילות  נכתבו ונמסרו למפעל במסגרת התנאים ברשיון העסק דרישות לשיקום

 הכוללות ביצוע סקר סבסט, ביצוע סקר קרקע ושיקום אזור בריכת האידוי.

המפעל הפסיק את ייצור זבל עופות לבקר ובהמשך נחתמו הסכמים להפסקת כלל  2015בחודש יוני 

 הפעילות באתר ומכירת השטח.

 

 עוגן פלאסט

למניעת מערכת  ן. המפעל נדרש להתקיPVCעוסק בייצור יריעות  , אשר בקיבוץ העוגןמפעל העוגנפלסט

ויר. המפעל ומתהליך ההדפסה בעקבות חריגות בריכוזי הממסים הנפלטים לא פליטת מזהמים לאוויר

מתהליך  מתקן טיפול ביולוגי. מדובר במערכת הסופחת את המזהמים והריחותהחליט על התקנת 

ביאה לתוצאה של פליטת אוויר נקי. ייחודה של המערכת נעוץ , מפרקת אותם באופן ביולוגי ומההדפסה

, בעקבות תלונות תושבים, 2015בשנת  .תבפירוק המזהמים באופן שאינו מצריך עלויות אחזקה יקרו

הורחב הפיקוח על המפעל אשר התמקד במערך ייצוא היריעות המטופל באמצעות משקע אלקטרוסטטי, 

 עות לכידתם ביצירת שדה חשמלי.האמור לטפל בחלקיקים ובטיפות באמצ
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 חומרים מסוכנים ואסבסט
 

 היתרי רעלים לחומרים מסוכנים )חומ"ס(

עסקים בתחום האיגוד, ע"פ בקשת המשרד להגנת הסביבה,  13 -ביצע האיגוד  ביקורות ב 2015בשנת 

המחזיק  למתן חוות דעת טרם קבלת היתר רעלים. היתר רעלים ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה לכל עסק

ברעלים מעל הכמות הקבועה בחוק החומרים המסוכנים. חוות הדעת, אשר מועברת למשרד להגנת 

הסביבה, כוללת את ממצאי הביקורת  )אחסון חומ"ס במאצרות, שילוט מתאים, אחזקת דפי מידע של 

ההיתר החומרים המסוכנים, אחזקת אמצעים לטיפול בארוע חומרים מסוכנים ועוד( וכן המלצה לחידוש 

 בתנאים נלווים להיתר הרעלים.

 

 אסבסט

לעובדי האיגוד ישנה הסמכה ורשיון כסוקרי אסבסט. בעל רשיון סוקר אסבסט רשאי לתת חוות דעת 

לרשות המקומית על מצב אסבסט בנכס ולהמליץ לרשות על אופן הטיפול באסבסט. חוות הדעת ניתנת 

 על פי הזמנת בעל המבנה או הרשות המקומית.

בוצע סקר אסבסט בכפר יונה על פי בקשת המועצה המקומית. הסקר כלל בדיקה של כל  2015בשנת 

המבנים הציבוריים המכילים אסבסט ומתן המלצות לתחזוקה  או פינוי של האסבסט בהתאם למצב 

 המבנה. 

 
 

 חוות דעת בנושא איכות אויר להיתרי בניה ורישיונות עסק

ח וחומרים מסוכנים ניתנים עבור פרויקטים הנמצאים בהליכי תכנון חוות דעת בנושא איכות אויר, רי

ובניה או בדיקת עמידת העסק בתנאים ברישיון העסק כאשר קיימים מטרדים מעסקים קיימים. חוות 

הדעת כוללות סיורים בשטח, דרישות לקבלת מידע, בדיקת התוכניות כדי לוודא שאינן עלולות לגרום 

ח, פליטת אבק, פליטת מזהמים שונים לאוויר,  אחסנת חומרים מסוכנים, לבעיה סביבתית )מטרדי רי

מרחקי הפרדה ממחזיקי חומרים מסוכנים(, בדיקת הפתרונות הטכניים המוצעים ולעיתים בדיקה של 

 יישום הפתרונות לפני אישור אכלוס המבנה. 

 דוגמאות להיתרי הבניה העיקריים שבהם ניתנה חוות דעת:

 הוגשה בקשה להקמת מתקנים נוספים וסככות בשטח המפעל הכוללים מערך  –יה מפעל אבן וסיד שפ

חדש של חול טיח וסככת אחסון, מכלים לאחסנת ממסים כחלק ממערך שריפת פסולת לאנרגיה בתנור 

הניצב , מערך לטיפול בפליטות מהתנור הסובב ומתקן לשטיפת גלגלים. התוכנית נבדקה ואושרה 

 בתנאים.

  בקשה להיתר בניה הועברה לאישור המשרד להגנת הסביבה בהתאם להוראות  – וארגוןמפעלי חמצן

התכנית המפורטת לאזור התעשייה. הוגש מסמך סביבתי המפרט את בקשות המפעל והשלמות 

בעקבות ישיבת עבודה. לאחר קבלת ההשלמות וסיור במפעל הועברה למשרד חוות דעת של האיגוד 

 סוכנים וההיתר אושר על בסיס חוות הדעת.בנושא איכות אויר וחומרים מ

  הוגש מסמך סביבתי המפרט  הוגשה בקשה להקמת מערכת מיזוג אויר על בסיס אמוניה. –מטרנה

את בקשות המפעל וחישובים לצורך הערכת הסיכונים. לאחר קבלת ההשלמות הבקשה אושרה 

 בתנאים.
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  גז טבעי בתחומי מפעלי אמבר.  הוגשה בקשה להקמת מתקן להפקת חשמל באמצעות –אמבר גרנות

הוגש מסמך סביבתי המפרט את בקשות המפעל הכולל הרצת מודל פיזור אוויר לבחינת ההשפעה של 

 המתקן על איכות האוויר באזור. לאחר קבלת ההשלמות הבקשה אושרה בתנאים.

 

 קמינים

בעונת החורף מתקבלות באיגוד תלונות רבות עקב מטרדים הנוצרים כתוצאה מהפעלת תנורי הסקה 

ביתיים ובעיקר מקמינים השורפים עץ. כל ארובה של קמין מחויבת בקבלת היתר בניה וצריכה לעמוד 

לתנורים המוסקים  838"תנור הסקה ביתי המוסק בחומר מוצק" או בתקן ישראלי  1368בתקן ישראל 

דלק נוזלי. תלונות אלה מטופלת דרך פניה לבעל הנכס להוצאת היתר בניה לארובה. בהיתרי הבניה ב

המגיעים לאיגוד נבדקת התאמת גובה הארובה הביתית לתקן. האיגוד מעביר את חוות הדעת לרשות 

 בהתאם לפניית הרשויות המקומיות במוא"ז עמקהתקיימו ישיבות  2015המקומית להמשך טיפול. בשנת 

חפר, מ"מ זכרון יעקב, ובקיבוץ עין שמר. בפגישות אלה הוצגה המדיניות הארצית בנושא קמינים, סקירת 

 הרגולציה הקיימת והמלצה על דרכי פעולה לקידום הנושא.
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 פסולת 

 
מעקב ובקרה על תהליך הסדרת אתר הטמנה של איכות ירוקה ב 2015פעילות האגף התמקדה בשנת 

ר נקבעו תנאים שהעיקריים שבניהם . בבסיס ההסכם לפתיחת האתהאתר ר צו סגירתופתיחתו לאח

הגשת תוכנית מפורטת לשיקום הסופי. חפירה ופינוי הפסולת שהוטמנה בתאים ללא תשתיות מאושרות ו

 .ר אביבית הסמוך לאתר איכות ירוקהות היתר בניה לאתכמו כן בדיקת תוכני

,אשר שיקומה נעשה  באמצעות  מחצבת כורכרינם אתרי הטמנה הן איכות ירוקה והן אתר אביבית ה

. מילוי בור החציבה כיעד ביניים לצורך שיקום האתר והסדרתו לייעודו הסופי כשטח הטמנת פסולת יבשה

 פתוח עירוני ויער פארק חופי . 

.  פסולת יבשה  דוק יומי בעפר או בחומר שווה ערךתוך כיסוי והי ,היבשההפסולת  באתר תותר הטמנת

הכוונה לפסולת יבשה )גושית אינרטית(, שאינה מכילה מרכיבים אורגניים רקבוביים ואינה מכילה 

 חומרים מסוכנים  ואינה כוללת פסולת שאריות מיון ממפעלי המיון לרבות תחנות המעבר. 

ר איכות . אתבנפרד וכל אתר מפותח בשלביות  וכל שלב מחולק לארבעה תאים שני האתרים פועלים

הטמנה בשני האתרים יהיה משך ה .ירוקה מפותח מדרום לצפון ואילו אתר אביבית מפותח מצפון לדרום

. ההערכה לכמויות הפסולת מ"ק פסולת 207,000 -ב נאמדת על כשנה ,קיבולת הטמנה לכל של 15-כ על פני

ולת בפועל מתקיימת אשר יוטמנו ומשך הזמן הינו כתלות בתפעול האתר ומחזור הפסולת . הטמנת הפס

רק לאחר התקנה והסדרת תשתית איטום וניקוז ואיסוף תשטיפים ע"פ תוכנית הנדסית ופיקוח על כל 

 שלב ושלב בפיתוח .

משלב מורכב ה  השיקום הנופייבוצע עם השלמת בניית גוף הפסולת ומערכת הניקוז ההיקפית בכל שלב  

ס"מ כיסוי סופי  50ס"מ כיסוי יומי , 15 בגובה שליסוי הווה אומר ביצוע שכבות כ, כיסוי וסגירה  ראשון 

ס"מ בחרסית לא מהודקת אשר  40ס"מ בחרסית בהידוק מבוקר )בדיקות מעבדה(, 50בחומר אנרטי ,

פעולות שיקום לצורך ובשלב השני יבוצעו  ס"מ אדמה גננית וזריעת חד עונתיים .60תשמש בית שורשים ,

 מאושרת .  ע"פ תכנית מפורטתיעות ועוד יבוצעו הווה אומר שבילים נט ,פיתוח נופי
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 המעבדה לכימיה אנליטית

 

אבן היסוד לפעילות האיגוד בתחום הפיקוח על שפכי התעשייה הינו המעבדה לכימיה אנליטית לבדיקת 

  .הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ע"י 2003 והוסמכה משנת 1981שפכים וקולחים אשר הוקמה בשנת 

 על :המעבדה מבצעת בדיקות כימיות בשיטות סטנדרטיות בינ"ל המתבססות 

Standard Methods for the examination of water and wastewater    . הבדיקות מוכרות ע"י

י נוהלי המעבדה מפעילה מערכת אבטחת איכות ופועלת עפ" .המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות

 . Iso 17025/Ies Guide מדריך האיכות ונהלים מקצועיים בהתאם לדרישות של

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

של המעבדה בזמינותה ביכולת האיגוד להפיק ממנה בדיקות אשר אינן בחבילת הבדיקות  תהייחודיו

רבות להיכנס איגוד במשך שנים ה ללצוות המקצועי ש תאפשרכמו כן מהקונבנציונלית של מעבדות מסחריות 

כגוף מקצועי ומוביל בתחום השפכים. יתרון נוסף המייחד את מעבדת האיגוד  ולבססבכך לעומקן של בעיות ו

בהשוואה למעבדות מסחריות הינו היכולת לקשור את תוצאות הבדיקות של כל מפעל לתהליך הייצור 

י תעשייה ומכוני טיהור. נתון ולתהליכי קדם טיפול במפעל באמצעות הידע המקצועי של האגף המתמחה בשפכ

זה מאפשר להעניק תמיכה מקצועית הכוללת ניתוח תוצאות בהתאם לסוג התעשייה, איתור מקור הבעיה 

דגש על  קייםבמעבדת האיגוד התעשייה במציאת פתרונות טכנולוגים מתאימים . חשוב להדגיש כי  יוליוו

 . איכות הבדיקהדיוק ואיכות הבדיקה, ולכן מגיעים לקוחות שחשובה להן 

 

. התוכנית 01/2013 33הושמה בפועל תוכנית ההבראה, וזאת ע"פ החלטת מועצת האיגוד מס'  2015 בשנת

וחים אלא גם לשימוש ברו  איזון תקציביא רק לפעולות אשר הובילו את המעבדה ל שינוי בכ"א ונערכוכללה 

תוכנה ייעודית לניהול המעבדה החל  המעבדה הכניסה להרצה 2015בשנת  .לחידוש ציוד המעבדה והדיגום

 ה באופן ממוחשב .בלת דוגמאות ועד הוצאת תעודה בדיקמק
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לקדם רפורמה מקיפה בהליכי התכנון ורישוי הבניה. על פי הנחיית  ממשלת ישראלהחליטה  2009באוגוסט 

הממשלה, גובשה הרפורמה על ידי הדרגים המקצועיים הבכירים במשרד הפנים, משרד המשפטים, משרד 

 .האוצר ומשרד ראש הממשלה, אשר הגישו את המלצותיהם לממשלה

 

את החוק הקיים. חוק התכנון והבנייה הוא אחד החוקים המקיפים הרפורמה מטרתה להחליף 

עמודים( וקשה להפריז בתיאור השפעתו עלינו ועל  250סעיפים,  600-והמורכבים ביותר בספר החוקים )כ

לאור זאת, חקיקתו אולם הרצון המניע את הרפורמה הוא להביא לקיצור וייעול הליכים. הדורות הבאים. 

זהירות ותשומת לב מיוחדת. דומה, כי אין חולק על הצורך בעריכת שינויים  של חוק חדש מחייבת

ראוי ונכון יהיה לעשות זאת בקפידה יתרה, בוודאי כשאנו חלק משמעותיים בחוק התכנון והבנייה, אולם 

 ממדינה בעלת מחסור חריף בקרקע כמדינת ישראל. 

 

ון המקומיות בכל הנוגע לאישור תכניות החוק המאושר מבקש להעניק סמכויות נרחבות לוועדות התכנ

בנייה משמעותיות וזאת טרם אישור תכנון כולל בתחומם. בנוסף, הרפורמה מבטלת את מערכת האיזונים 

 והבלמים הקיימת כיום ומציע : "תכנית אחת בוועדה אחת". 

עדות מקומיות וו שתוכניות של ךמבוססת על היררכיה תכנונית, כ םבחוק הקיי םוהבלמים מערכת האיזוני

, ףלבחינת המועצה הארצית. בנוס נתונות לבחינה של וועדות מחוזיות, ותכניות של ועדות מחוזיות נתונות

 . נוספת ברמה התכנונית הגבוהה יותר בכל שלב, ישנה זכות ערר לציבור להעלאת התוכנית לבדיקה

 

הוועדות  עיר מסמכות ןיבמסגרת הרפורמה מוצע להעביר את מרבית הסמכויות לאישור תכניות בני

לקבל הסמכה משר  המחוזיות אל הוועדות המקומיות. העברת הסמכויות מחייבת את הוועדות המקומיות

 העיר/מועצה(.  ןלתכנו תכנית מתאר כוללנית )תכנית המתווה מסגרת כלליתן ולאשר בתחומ םהפני

 

ל זה על היכולת לשמר שטחים למערכת התכנון בישראל השפעה מכרעת על איכות החיים והסביבה, ובכל

כך גוברת  -פתוחים בתוך הישובים ומחוצה להם. ככל שמערכת התכנון יציבה , חזקה ומקצועית יותר

 היכולת לשמר את המרחב הפתוח ולהבטיח איכות חיים וסביבה, לנו ולדורות הבאים. 

 

ההכרה, שקיימות היא  ככל שהולכת וגוברת בעולםהיבט נוסף שראוי לתת עליו את הדעת היא העובדה ש

חלק נכבד וחשוב מסדר היום הציבורי, כך גוברת ההבנה שבעזרת תכנון קשוב לסביבה, ופיתוח מתחשב 

בה, ניתן יהיה למנוע בעיות ולשפר, לאין ערוך, את איכות חיינו וחיי ילדנו. חיי האדם המודרני כרוכים 

כוללים בין השאר: עיבוד האדמה לצרכי  בביצוע שינויים בלתי פוסקים בסביבה בה הוא חי. השינויים

מגורים, תעשייה, מסחר, תיירות וכד', חציבה וכרייה, סלילת דרכים, ניצול  -חקלאות, בניה ליעודים שונים

שינויים אלה לת את המסגרת החוקית והמספק ןהוהרישוי ת התכנון ומשאבים לצרכי אנרגיה. מערכ

 בסביבה. 

לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל מתמקדת בצמצום ההשפעות  המדיניות הסביבתית של איגוד ערים

השליליות של פעילות האדם ובהקטנת הצריכה והשימוש המואץ במשאבי הטבע. המונח "קיימות" 
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(sustainability מאגד בתוכו את כלל הפעילות של האדם והחברה, תוך חתירה לכך, שמימוש צרכיו )

העתידית של הדורות הבאים למימוש צרכים אלה. בשנים האחרונות, ורצונותיו של האדם לא יפגע ביכולת 

( שמהותה המשך צמיחה כלכלית, תוך הפחתת coupling-deקפלינג ) -פועל האיגוד לאור אסטרטגיית דה

 הפגיעה בסביבה ע"י שימוש מופחת ויעיל במשאבים, התייעלות, יזמות ירוקה וסביבתית וצמיחה ירוקה. 

הרשמית במדינה פועלת מתוקף "חוק התכנון והבניה", במסגרת זו כל בניה וכל  מערכת התכנוןכאמור, 

שינוי בפני הקרקע חייבים לקבל היתר של מוסד תכנון, וקבלת היתר מותנית בהיותו תואם תכנית ברת 

 .תוקף

שואף להטמיע את נושאי איכות הסביבה  , שהוא בעל ראייה אינטגרטיבית ורב תחומית,התכנון הסביבתי

, ולהטמיע ונים כבר בשלבי התכנון הסטטוטורי השונים בתכניות ובבקשות להיתרים המוגשים על פיהןהש

 תפיסות סביבתיות במדיניות הממשלה וברשויות המקומיות. 

הראייה הסביבתית המתקדמת שואפת להטמיע בקרב הרשויות ומקבלי החלטות, תפיסות תכנוניות, 

 א.פיתוח בר קיימ בשפת התכנון שיקולים של של ראיה כוללת וארוכת טווח. הנקראים

  

הכללת שיקולים סביבתיים בשלבים הראשונים של התכנון, אמורה להבטיח תכנון נכון מבחינה סביבתית 

 ולמנוע או למזער חיכוכים סביבתיים עתידיים לעת ביצוע והפעלת הפרויקט.

באוויר, במים ובקרקע, הפחתת עוצמות תכנון סביבתי מעודד תכנון מרחבים בטוחים, הפחתת המזהמים 

 הרעש, שמירה על שטחים פתוחים וחסכון בקרקע.

 

סטטוטוריים לבחינת פרויקטים של בניה ופיתוח העומדים לרשות המתכננים -הכלים המקצועיים

 .הסביבתיים כוללים בין השאר חוות דעת סביבתיות ותסקירי השפעה על הסביבה

 

 ועדות מקומיות לתכנון ובניה

 :ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה 7 -כרמל מיצג את עצמו ב-איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

 ועדה מקומית לתכנון ובניה השומרון .1

 ועדה מקומית לתכנון ובניה חדרה .2

 ועדה מקומית לתכנון ובניה מנשה אלונה .3

 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

 

מחווה דעתו בכל הבקשות להיתרי בנייה ו ,במסגרת זו נוכח האיגוד בישיבות ועדות התכנון המקומיות

 .שלהן השלכות סביבתיות, וקובע את התנאים הסביבתיים להוצאת היתרי בנייה

 

האיגוד לבין מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה, ובהמשך להיערכות  בנוסף,  בהמשך להסכמות בין

האיגוד לקראת הצטרפותה של חריש כחברה מין המניין באיגוד ערים,  בקשות להיתרי בניה של הועדה 

 המיוחדת לתכנון ובניה בחריש מועברות לאישור האיגוד. 
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בפארק התעשיות  4היתרי בניה וטפסי כמו כן, אנו באיגוד מנסים לקדם הליך מוסדר לאישור בקשות ל

קיסריה, ואשר בשל היותו ממוקם בשטח גלילי הבקשות מטופלות ע"י המשרד להגנת הסביבה מחוז חיפה. 

 מהלך זה נעשה בשיתוף המחוז והועדה המחוזית לתכנון ובניה. 

 

למהנדסי הועדות  הכנת תכניות מקומיות ומפורטות. בנוסף, מייעץ האיגוד באופן שוטף, מלווההאיגוד אף 

"זוג עיניים נוסף"  , ולעיתים אף מהווההמקומיות בנושאים סביבתיים הרלוונטיים לתחום עיסוקם

בשטח, בסיורי השטח שלו ובעדכוני הועדה במידה וישנה חריגה מהתרים ואישורים קודמים שניתנו 

 בתי עסק.למפעלים ו

 

ובהמשך גם ברישיונות עסק, מבטיחים  התנאים הסביבתיים הנקבעים ע"י האיגוד במתן היתרים,

רפתות, לולים  ,שהפעילות הכלכלית בסביבתם של תושבי האזור )תעשיה, מלאכה, מסעדות, גני אירועים

וכד'( בטווח קרוב תפעל ללא )או במינימום( מטרדים לסביבתם. השתתפות האיגוד בשלבים המוקדמים 

 .ם לטווח הארוךשל גיבוש תכניות מאפשרת הבטחת האינטרסים הסביבתיי

 

 

 היתרי בניה

הועברו לטיפול ונמסרו התייחסויות של התכנון הסביבתי  2015במהלך שנת 

 4בקשות להיתרי בניה וטופסי  200-ל באיגוד

 

מכל הועדות המקומיות שבהם חבר האיגוד. אחד ממאפייניו הבולטים  -הפניות מגיעות מכל מרחב האיגוד

כפרי( ובאופי תושביהם -קיימת שונות רבה בצורת היישובים )עירונישל האיגוד הוא היותו הטרוגני. 

ערבים(, ובצרכים המקומיים, הן הפיזיים והן החברתיים. הטרוגניות זו משפיעה על מגוון -)יהודים

 הנושאים בהם מטפל התכנון הסביבתי באיגוד.

ם, חניונים תת קרקעיים, בין שאר הנושאים שבחנו היו: מבני תעשייה, מרכזים מסחריים,  רפתות, לולי

בתי מלון, מסעדות ובתי קפה, מוסכים, תחנות דלק, גני אירועים, בריכות שחיה )פרטיות וציבוריות( 

 ארובות קמין בבתי מגורים.

 

עם הזמן הולך וגובר הצורך בקבלת חוות דעת סביבתית לבקשות, וזאת מתוך ההבנה שתכנון סביבתית 

יות של שימור מול פיתוח ועוד. התכנון הסביבתי יכול לשמש ככלי עזר נכון יכול לגשר בין דילמות מקומ

 בידי מקבלי ההחלטות, ובכך למנוע מטרדים סביבתיים.
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שהגיעו לידי  4הגרף הבא מציג את הצמיחה שחלה בשנים האחרונות בטיפול בבקשות להיתרים וטפסי 

 האיגוד: 
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טפלנו באיגוד במספר הבקשות להיתרים הגבוה ביותר מאי פעם. אנו מאמינים כי הקף זה  2015בשנת 

רק ילך ויגדל, ככל שההבנה בדבר היתרונות הטמונים בחוות דעת זו תלך ותגדל, כמו גם, תהליכי 

 חיזוק השלטון המקומיהרפורמה בתכנון ובניה, שכפי שציינו בראשית הפרק, עיקר הרפורמה הוא 

 צמצום התלות בועדות המחוזיות לתכנון ובניה. תוך והגדלת הסמכויות של הועדות המקומיות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפעל בטון, מחצבת ורד )צילום: טובי לוזון דנינו(

  



 

 107  

 תהליך הטיפול בהיתר בנייה, החל מרגע הגיע הבקשה אל שולחננו מתבצע כדלהלן:

המתכננת הסביבתית עוברת על הבקשה ועל דרישות הועדה המקומית לת"וב ומאתרת את ההיבטים 

הסביבתיים הרלוונטיים לתוכנית הנדונה. בהתאם למאפיינים אלו היא פונה לאיש המקצוע הרלוונטי 

יעים באיגוד )טיפול באוויר, שפכים, קרקע, רעש וכד'( לקבלת התייחסותו בנושא. ברוב התוכניות אנו מג

 לסיור במקום, על מנת שנוכל להתרשם באופן ישיר מהבקשה בפרט והסביבה בכלל. 

 הדבר נדרש מהמבקש. -כגון, דו"ח אקוסטי או נספח סניטרי -במידה ויש צורך בהשלמות נוספות

המקומית  הלאחר מכן, עם קבלת כל המידע ועם הבנת התוכנית על כל מכלולה יוצאת חוות דעתנו לוועד

 בניה הרלוונטית. לתכנון ו

 
 : 2015אשר טופלו באיגוד בשנת להיתרים מספר דוגמאות לבקשות 

 
בתחנת כח  1הבקשה הנ"ל עסקה ביחידת ייצור מס'  -בקשה לתוכנית שינויים ומצב סופי, אתר חגית

בכפוף לאישור ההפעלה שניתן  2010פנים ארצית "חגית". טורבינת הגז הנדונה החלה לפעול במהלך שנת 

ליחידת הייצור. במקום חלו שינויים מינוריים בין המצב שאושר ע"י רשות הרישוי בתחילת התהליך 

על, שאינם מהווים שינוי בפתרונות הטיפול שאושרו בעבר או באופי התכנוני לבין המצב הסופי הקיים בפו

המתקנים, אלא ברובו מדובר על מיקום שונה של מתקנים, מיכל מים ומבנה חשמל, ובנוסף, אישור 

 להקמת מלכודת ללכידת סחף, אשר תועלתה בכך שהיא מונעת את זרימתו לתעלות הניקוז הציבוריות. 

נו מספר היבטים בעלי השלכות סביבתיות: אחסון מכלי הדלק והסולר, מי במסגרת טיפולנו בבקשה נבח

זוהתה  2014הרכז ממתקן האוסמוזה ההפוכה, שפכים, נגר עלי, הגנה קתודית ורעש. מאחר ובמהלך שנת 

תקלה במערך אחסון הסולר של תחנת הכח, נבחנה הבקשה הנ"ל גם ביחס לאותו מקרה ולפיכך נבחנה 

ק והסולר והושם דגש על מערכת להגנה קתודית ומערך ניטור לזיהוי דליפות צנרת ההולכה של הדל

 אפשריות. 

 

בשנה האחרונה  -מערכת פנים מפעלית לגז טבעי בלחץ נמוך מאוד בתחום מפעל פרימור, קיבוץ גן שמואל

הלך וגדל היקף הבקשות להיתרים העוסקים בהקמת מערכות פנים מפעליות לגז טבעי בלחץ נמוך מאוד 

 2015באר(. הסיבה לצמיחה היא היערכות של מפעלים רבים להגעת הגז הטבעי לאזורנו. במהלך שנת  2)

מלבד מפעל פרימור בקיבוץ גן שמואל, טיפלנו באיגוד, גם בבקשות למערכות זהות במפעלי פריגת ומעברות 

 שך פרק זה(. ניתן למצוא בהמ -אשר בעמק חפר )הרחבה בנושא בדיקות האיגוד לקווי חלוקת גז טבעי

 

היתר לשינוי שימוש מהיתר קודם במבנה קיים ממנפטה למתקן להפקת חשמל באמצעות גז בהספק 

מדובר באישור לשינוי ייעוד במבנה קיים בתחומי מפעלי אמבר, וזאת  – מגה וואט, גרנות 4.9כולל של 

תעשייה ואחסנה.   -394אזור תעשייה חקלאית ועפ"י מ/ – 88מאחר והמבנה ממוקם בשטח שייעודו עפ"י מ/

מגה וואט, לצרכי  5מדובר במתקן להפקת חשמל באמצעות גז, המתוכנן להפיק חשמל בהספק כולל של עד 

 שימוש פנים מפעלי. 

מגוואט קובעת  250לתחנות כח עד  8/ד/10תכנית מתאר ארצית )חלקית( לתחנות כח ורשת החשמל תמ"א/

מגוואט )עד  5על יחידות של מערכות לייצור חשמל ובלבד שיהיה להם כושר ייצור כולל מעל כי היא חלה 

מגוואט(, לפיכך, ובתיאום עם מחוז חיפה, טופלה הבקשה על ידי האיגוד, אשר בחן, בין היתר את  250

 הנושאים הבאים: יכולת הוצאת אנרגיה והיבטים סביבתיים ובריאותיים. 
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בעקבות העלייה ברמת החנקות בקידוח חרב לאת א' נדרש טיוב מי הבאר. מדובר  -טיוב מי באר, חרב לאת

בבאר המספקת הן את מי השתייה למושב והן לצרכנים חקלאיים. כיום קיימת צומת מיהול המוהלת את 

זרם המים המשמשים למי שתייה עם זרם של מי "מקורות" ומשם מסופקים לרשת המים למי השתייה. 

מור, עלתה רמת הניטראטים בבאר על המותר, והמיהול לא עבד באופן רציף ואמין אולם, מאחר וכא

כנדרש, הוחלט על פתרון באמצעות מתקן אוסמוזה הפוכה, אשר יטפל באופן שוטף בזרם המשמש למי 

מ"ק ומשם בשאיבה לצרכנים. עיקר הדגש בבדיקתנו את  120שתייה ויזרים אותו לבריכה חדשה בנפח 

 בחינת הפתרון אשר הוצע למי הרכז. עפ"י הפתרון הבקשה הושם על 

מי הרכז מהמתקן, מנותקים מרשת מי השתייה, יוזרמו לרשת החקלאית. בכלל זה, בחנו את שאלת 

השפעת מי הרכז על איכות המים המסופקים לחקלאות ומשמעות העומסים על הקרקע. בפנינו הוצג 

הרכז. התחשיב קובע כי לא צפויה להיות השפעה תחשיב לשינוי המלחים בקו החקלאי כתוצאה מהזרמת 

משמעותית. הטיפול בבקשה זו נעשה תוך שיתוף ותיאום מול משרדים ממשלתיים: משרד הבריאות, 

 המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות. 

 
מדובר במוסך גדול המעניק שירותי טיפול ותיקון לרכבים  -למוסך משאיות, אזוה"ת עמק חפר 4טופס 

אשר ממוקם באזור התעשייה של עמק חפר. האיגוד מלווה את המוסך כבר משלב היתר הבניה כבדים ו

למקום, ובהמשך אף סיירנו במסגרת מתן רישוי עסקים לפעילות העסק. במסגרת זו אישרנו את הבקשה 

תוך שאנו מקפידים לסייג את אישורנו בתנאי הקובע כי אין לאפשר חניית לילה למכליות  4לטופס 

 ות חומרים מסוכנים. הנושא

 

החניון מבוקש לשני בניינים בפרויקט  -קומות מעל שתי קומות חניון תת קרקעי, חדרה 25בניין מגורים בן 

( מאווררת באוורור -2קומות, כאשר קומת  ) 2מדובר על חניון תת קרקעי בן  מגורים יוקרתי בחדרה מערב.

 2%כחניון פתוח שטח פתחי החניון צריך להוות ( באוורור טבעי. כדי שמפלס יחשב -1מאולץ וקומה )

 משטח החניון )לא כולל פתחי כניסה ויציאת רכבים(.

מלבד התייחסותנו לחניון התת קרקעי אף בחנו את בריכת השחייה המתוכננת בפרויקט, חדר המכונות 

אופן מילוי אשר בו יאוחסנו החומרים המסוכנים בהם נעשה שימו לצורך ניקוי וחיטוי הבריכה, כמו גם 

 המכלים עצמם, ואוורור חדר זה. 

 

 

עפ"י החלוקה לוועדות המקומיות  4בעמוד הבא ניתן להתרשם מטיפולנו בבקשות להיתרי בניה וטופסי 

 לתכנון ובניה.
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וב חריש"ועדה מיוחדת לת

כ"וב חוה"ועדה מקומית לת

וב מנשה "ועדה מקומית לת
אלונה

וב עמק חפר"ועדה מקומית לת

וב פרדס "ועדה מקומית לת
חנה כרכור

וב השומרון"ועדה מרחבית לת

וב שרונים"ועדה מרחבית לת

וב חדרה"ועדה מקומית לת

פארק התעשיות קיסריה
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 תכניות מפורטות ותכניות מתאר

ועד תיקי , דרך תכניות מפורטות מטרופוליטניתהאיגוד משתתף בבדיקת תכניות החל מהרמה המתארית, 

 . בניה ופרויקטים מיוחדים

ת בדרך גרפית )מפה( ובאמצעות מסמך עקרונות את שימושי הקרקע השונים. ות המפרטותוכנימדובר ב

ברמות השונות :  תכניות מתאר מוכנות במסגרת חוק התכנון והבניה, ואחראיות על הכנתו ועדות התכנון

עדת, למשל, לתחנות כוח, מחצבות, אתרי סילוק ארצית, מחוזיות ומקומיות. תכנית מתאר ארצית מיו

פסולת, שמורות טבע וגנים לאומיים. בתוכניות מתאר מחוזיות ומקומיות, ניתן למצוא את הפירוט הרב 

והבניה  התכנון. מטרות תכנית מתאר מקומית )מתוך חוק מסויםביותר באשר לייעודו של שטח קרקע 

חב התכנון המקומי, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של (: פיקוח על פיתוח הקרקע במר 1965תשכ"ה 

קרקעות המתאימות לכך; הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות, התברואה, הניקיון, הבטיחות, 

הביטחון, התחבורה והנוחות ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע ושימוש בה, ובכלל זה ייחוד אזורים 

ל בנין ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית, היסטורית, למגורים, לתעשייה ולמסחר ; שמירה על כ

  . וכיוצא באלה; שמירה ופיתוח על מקומות חשובים מבחינת הטבע או היופי ארכיאולוגית

 

 

תכניות מתאר ארציות ומקומיות,  13-נתן האיגוד חוות דעת ל 2015במהלך שנת 

 תכניות בניין עיר ונספחים סביבתיים:

 

היא תכנית שעניינה הוא חשמול מערך המסילות  18תת"ל  -חשמול מערך הרכבות הארצי -18תת"ל 

הארצי, אשר נועד לאפשר לרכבת ישראל להחליף את הינע הרכבות בדיזל בהינע חשמלי. התוכנית באה 

להסדיר את מערכת ההולכה העילית וכן מערכת של תחנות השנאה רכבתיות )תה"רים( שמוקמו עפ"י 

ורך המסילות בהתאם לדרישות התפעוליות. התכנית חלה על חלק ניכר מרשת המסילות התכנית לא

ק"מ של מסילות בכל רחבי הארץ. האיגוד מיקד את התייחסותו לעניין  420-הארצית, ומתפרשת לאורך כ

ק"מ, כאשר כחצי ק"מ מתוך זה הוא שטח תחנת  2בבנימינה, המשתרע על פני   בשטח הבנויאורך הקו 

 צמה. הרכבת ע

 
במהלך השנה האחרונה נתן   –צמצום מרחקים בין תחנות תדלוק לשימושים רגישים  -18/4/1 תמ"א

הכולל הקטנת המרחקים מתחנת דלק לשטחים  18לתמ"א  6האיגוד את התייחסותו לשינוי מס' 

המוגדרים כרגישים )בתי מגורים, בתי חולים, מוסדות ילדים וכד'(. עמדתו המקצועית של האיגוד נסמכת 

 ללא שינוי.  18ם הקבועים בתמ"א על חוות דעת מקצועית בנושא והיא קובעת  כי יש להותיר את המרחקי

 

איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה הגיש חוות דעת מקדמית למשרד להגנת הסביבה  -11/ב/ 10תמ"א 

בצפון עד מרכז הארץ  מתחמים פוטנציאליים לתחנות כוח 3 -כ הנדרשת לאתר 11/ב/  10תמ"א העוסקת ב

ות באמצעות גז בשני אתרים: שפיה, ופארק חוות הדעת של האיגוד מצדדת בהקמת תחנות כח המופעל .

 קיסריה בכפוף להגבלות שפורטו בדו"ח.  
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התכנית הנדונה  -הסדרת אזור מבני המשק בקיבוץ רגבים – 351-0334680תכנית מתאר מפורטת מס' 

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 שינוי יעוד "אזור חקלאי" ליעוד 

 רת. )תכנית מתאר קיבוץ רגבים( המאוש 392"מבני משק", וזאת בהתאמה לתב"ע מ/

 

עניינה העיקרי של התכנית הנ"ל הוא  -מפעל מזון ניר עציון -303-0110882תכנית מתאר מפורטת מס' 

הסדרת גבולות חדשים למתחם מפעל המזון בהתאם לבנייה הקיימת במקום. מדובר בתוכנית שהיא 

אם נדרשת ה -בסמכות מקומית, ללא תוספות שטחים. ואחת הסוגיות אשר נדונו בוועדה המקומית היתה 

חוות דעת הידרולוגית והאם יש צורך בקביעת הוראות בתקנון התוכנית למניעת פגיעה אפשרית במי 

 תהום. 

 

סביבתי -התבקשה התייחסות האיגוד לסקר נופי -MCP, מפעל קיבוץ המעפיל 4/60תכנית עמ/מק/

( הוא MCPמ )מצומצם אשר הוכן במסגרת התוכנית הנדונה. מפעל אם.סי.פי פרפורמנס פלסטיק בע"

 תעשיית הארוחות המוכנות והשוק המוסדי.שימוש לחד פעמיות אריזות מזון  מפעל המפתח ומייצר

במסגרת התוכנית הנדונה נדרשו מספר השלמות הנותנות מענה להיבטים הסביבתיים של המפעל 

יבתי בדגש על נושא הרעש והאסבסט. לאחר בחינת החומרים, האיגוד אישר את הנספח הסב -וסביבתו

 המצומצם, ואף נתן מס' תנאים לתכנית הנדונה.

 

האיגוד העביר התייחסות לתכנית בינוי  -כפר חיים, תכנית בינוי ושימור למרכז הכפר – 1/8תב/משמ/

 12-(. ייעוד השטח הוא מבני ציבור, שטח התוכנית כ200הנדונה שמכוחה ניתן להוציא היתרים )עפ"י עח/

 דונם. 

 

היא תכנית מפורטת  1/60תב"ע עח/ -תכנית בינוי למבני משק, קיבוץ המעפיל – 6/1/60תכנית מס' תב/

. לאורך השנים נערכו לה מס' 1980-לאזור התעשייה ומבני המשק של קיבוץ המעפיל ואשר קיבלה תוקף ב

שינויים. כדי להתאים את הפיתוח והבינוי של מתחם מבני המשק לצרכים הנוכחיים החליט הקיבוץ על 

. מטרת התכנית: קביעת מסגרת להוצאת היתרי בניה בתחום  6/1/60תב/ -ית הבינוי הנדונההכנת תכנ

 התכנית באמצעות קביעת תחומי בניה וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה. 

 

במסגרת שיתוף הפעולה בין האיגוד לבין – פרדס חנה -מרכז גריאטרי ע"ש שוהם – /ג1107תכנית ש/

לבדיקת האיגוד הנספח הסביבתי לתכנית הנדונה. לבית החולים שוהם המשרד להגנת הסביבה הועבר 

אשר אינה מקנה זכויות  1בפרדס חנה אין כיום תכנית מפורטת בתוקף.  קיימת רק התוכנית המתארית ש/ 

/ג , היא הקניית זכויות בניה לביה"ח תוך ראיה של התפתחות עתידית,  1107בניה. מטרת התוכנית: ש/ 

זכויות קנייניות והסדרי תנועה. האיגוד העביר את התייחסותו הן לתקנון התכנית והן ותוך הסדרה של 

 לנספח הסביבתי. 
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בימים אלו נדונה במוסדות התכנון תכנית מפורטת למועצה  -ג'סר אזרקא מערב 353-0190348תכנית מס' 

 המקומית ג'סר אל זרקא. תכנית זו נמצאת לפני הפקדה.

במקביל לעריכת תכנית מפורטת זו נערכת תכנית מתאר לישוב כמכלול, אשר מגדירה בתחום התכנית 

המפורטת שטח למגורים, תיירות ומסחר, וזאת לנוכח מצוקת הדיור בישוב הקיים, והצורך ביצירת 

 מקומות תעסוקה מגוונים. 

תכנית זו תואמת לתכני המתאר אשר נמצאת בשלבי הכנה. אחת ממטרות התכנית הינה יצירה ועידוד של 

מערך תיירותי ומסחרי ביישוב. תאי השטח שייעודם מלונאות נמצאים בצידה הדרומי מערבי של התכנית. 

רים של מ' מבתי המגו 400-מדובר במתחם רחב היקף, אשר בגודלו המוצע, יימצא במרחק של פחות מ

ג'סר א זרקא וקיסריה, דבר אשר יכול להשפיע רבות על איכות חייהם וסביבתם של תושבי האזור, אשר 

בחרו לחיות את חייהם בסביבה כפרית לא מתועשת. האיגוד רואה בברכה תכנית זו, והמליץ בהתייחסותו 

ם לפגוע באיכות המפורטת לתכנית הנ"ל על מספר שינויים במטרה למנוע מטרדים סביבתיים העלולי

 החיים והסביבה של תושבי האזור. 

 

שינוי ייעוד ממגורים ד' לנופש ובילוי, "קאנטרי קלאס"  – 302-0254920תכנית מתאר מקומית מס' 

התוכנית באה להסדיר את מתחם הקאנטרי קלאס, ולשנות חלק מיעוד הקרקע במקום ממגורים  -בחדרה

בבעלות פרטית. תוכנית זו מהווה שינוי בתחומי חלותה לתכנית  ד' לנופש ובילוי, ולהפוך אותה לציבורית

דונם ומכיל מגורים, מבנים ומוסדות ציבור ומתקני  40.3/יד. שטח התוכנית מתפרש על פני 814חד/מק/

כאזור  6בריכת שחיה, חדר כושר, סאונה. אזור התוכנית נמצא בשטח המוגדר עפ"י תמ"מ  –ספורט ונופש 

 פיתוח עירוני. 

 

נדרשה התייחסות האיגוד לדו"ח  -, חדרהמרכז תחבורתי אגרובנק – (2)1300נית בינוי/פיתוח בנ/תכ

(. הדו"ח האקוסטי אשר הוגש לבחינתנו נבחן אל מול 2)1300אקוסטי המוגש במסגרת תכנית הבינוי בנ/ 

 . 1300נספח אקוסטי מחייב לתוכנית מס' חד/

מרכז תחבורה משולב לרכבת, לאוטובוסים בתחומה פארק עסקים יער חדרה קובעת  1300תכנית חד/ 

 , וזאת על מנת לעודד שימוש בתחבורה ציבורית. ולמוניות בשילוב שימושי משרדים ומסחר

 

התכנית החלה  -מסעדה בכפר הים, בני הדייג, כפר הים, גבעת אולגה 302-0138321תכנית מפורטת 

הוא אזור תיירות ונופש במערב חדרה. בתכנית  . עפ"י התכנית ייעוד המתחם1045במקום היא תכנית חד/

תותר בניית שירותי חוף, ובהוראות התוכנית נקבע כי במבנה במגרש הנ"ל בשטח  15נקבע כי במגרש מס' 

מ"ר ימוקמו שירותי החוף, מלתחות, תחנת עזרה ראשונה, קיוסק ומחסן. ולמבנה תוצמד פרגולה  200של 

מ"ר ובצמוד לה פרגולה מקורה בשטח  200מסעדה בשטח של  מ"ר. כיום קיימת במתחם 200בשטח של 

 3הוצא למקום היתר לשימוש חורג למסעדה, שירותים ומלתחות, לתקופה של  2011מ"ר. בשנת  200של 

 שנים. היתר זה אושר ע"י הולחוף. 

 13היא הוספת תכלית למסעדה בייעוד חוף רחצה, כשינוי לתמ"א/ 302-0138321מטרת התכנית המפורטת 

מ"ר לצורך לגליזציה לבניה קיימת והסדרת גבולות מגרשים  400-, הגדלת שטחי בניה ל1045ולתוכנית חד/

 להכשרת המבנה. 
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מבוקשת התייחסות האיגוד  -שינוי הוראות בניה, בניין הקשתות, חדרה 302-0347666תכנית מס' 

מעבדת שיניים, למגרש המגורים הסמוך, מ',  באזור בו ממוקמת  1.5לבקשה לשינוי קו בניין צידי למרחק 

בתכנית שמטרתה העיקרית היא שינוי ייעוד קרקע למגורים ומשרדים, וזאת על מנת להסדיר שימוש של 

מרפאת שיניים במבנה קיים ברחוב אהרונסון בחדרה, תוך הגדלת אחוזי הבניה העיקריים ושטחי שירות 

 עבור חניה מקורה.

 על הנמצאים סביבתיים בנושאים מעורבותשל אגף תכנון סביבתי על  בנוסף לכך, במסגרת שימת הדגש

, לקחה חלק המתכננת הסביבתית של האיגוד בדיונים אשר עסקו בתכניות אזורי -הציבורי היום סדר

 המתאר הבאות:

 הרחבת קטע מערכת הולכת גז טבעי בתוואי הימי וחיבורו לאזור חדרה. -2/ד'/37תמ"א 

 החוף, תוך מתן דגש למקטע בנימינה חדרה. הכפלת מסילות -65תת"ל 

 לצד תוואי קיים. 400KVהוספת קו  -)בתכנון( 10/ג/10 תמ"א
 

בחוק התכנון  101כמו כן, בשנה האחרונה השתתפה המתכננת הסביבתית בישיבות להטמעת והנעת תיקון 

רגנות האיגוד והבניה, אשר התקיימו במספר וועדות לתכנון והבניה בשטח האיגוד. וזאת כחלק מהתא

 לרפורמה, ומתוך הרצון לחיזוק הקשר בין האיגוד לוועדות התכנון המקומיות. 

 

 

 חוות דעת סביבתיות

 

וצאתם לפועל של תכניות רבות, מהווה פוטנציאל לפגיעה סביבתית, דבר המחייב את ביצועה של בדיקה ה

כניות והמבנים אשר מהווים טרם הוצאתה של התכנית אל הפועל. מגוון סוגי התוזאת עוד סביבתית, 

מחצבות, מתקנים  פוטנציאל לפגיעה סביבתית הנו נרחב ביותר )תכניות בניין עיר, מפעלים, כבישים,

חקלאיים, מבני מסחר, מתקני קיט ונופש, מרפאות ובתי חולים, מסעדות וכו'(, כאשר השפעתו של כל סוג 

העיקרית של כביש חדש על סביבתו, הנה פליטת תכניות הנה ייחודית לו. לדוגמא, השפעתו הסביבתית 

מזהמי האוויר ממנו אל סביבתו הקרובה, לצד פוטנציאל יצירתם של מטרדי רעש כתוצאה מתנועת כלי 

הרכב. לעומת זאת, מרבית השפעתן הסביבתית של מרפאות טמונה בפליטתם של שפכים מסוכנים ו/או 

לפגיעה סביבתית הן על ידי יצירת מטרדי ריח והן על  פסולת מסוכנת. מבנים חקלאיים מהווים פוטנציאל

 .ידי הזרמתם של שפכים מזוהמים לסביבה

תכניות או היתרי בניה של פרויקטים שונים, נדרש לעיתים להציג חוות דעת סביבתית.  על מנת לבחון

 מטרותיה של חוות דעת זו: 

 הערכת ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות של הפרויקט. .1

 השפעתה של הסביבה על הפרויקט.הערכת  .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 והערכים  ף, על חוות הדעת הסביבתית לערוך השוואהבנוס

המלצות לתיקון המפגע והרחקתו  מציגה חוות הדעתבמידה וישנה הפרה או סטייה והמקובלים ברשויות. 

  .טרם גרימת נזק משמעותיוזאת 
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 ירי השפעה על הסביבה :המשיך האיגוד בטיפולו בחוות דעת לתסק 2015במהלך שנת 

 עמק חפר: 

מתן התייחסות בבחינת הנספח הסביבתי של תכנית בינוי ופיתוח לאזור מבני המשק בקיבוץ המעפיל 

( 35ולשטח התוכנית הנמצא בשטח המוגדר כבעל רגישות סביבתית נופית גבוהה )תמ"א   6/1/60תב/

 ( . 4/ב/34)תמ"א  כאזור בעל פגיעות מי תהום גבוההו

 

 פרדס חנה כרכור:

מרכז גריאטרי  -/ ג  1107מתן חוות דעת למחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה למסמך סביבתי לתוכנית ש/
 פרדס חנה.  -ע"ש שוהם
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 סיורים

במסגרת הטיפול בבקשות המגיעות לקבלת התייחסות האיגוד, נוהגת המתכננת  הסביבתית לצאת 

לסיורים במקומות הנדונים וזאת על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהצרכים של נשוא הבקשה 

וממאפייניו. לעיתים סיורים אלו נערכים במפעלים בעלי מאפיינים זהים לבקשה, וזאת על אף שאינם 

ים בתחומי האיגוד.  המשמעות של סיורים אלו עבור הרשויות החברות באיגוד הוא שיש עוד עין ממוקמ

 פקוחה בשטח. 

 

 בניית בתי מגורים, כולל קמינים

במהלך השנים האחרונות חל גידול בתוכניות לבתי מגורים הכוללות קמינים, העלולים להוות מטרד 

אישורנו שתי תכניות: אחת ביישוב קציר והשנייה בפרדס סביבתי לשכנים )בתקופה הנדונה בדו"ח הוגשו ל

להקמת  1368התקן ישראלי  חנה(. לצורך מתן אישורנו מבוצעת השוואה בין נתוני הבקשה לדרישות 

 (.אגף תעשיות ותשתיותארובות בתנורי הסקה ביתיים )בשיתוף 

 

 חניונים תת קרקעיים

גורים, שנבנים באזורנו,  ישנה התייחסות מעמיקה במסגרת תכניות רבות של מבנים מסחריים ובנייני מ

במקום  CO-ומפורטת לנושא הטיפול בזיהום אוויר מכלי רכב. אנו שמים דגש בבחינת מספר גלאי ה

ומיקומם, וזאת במידה שאין בקומת החניון פתחים, מספר החלפות האוויר, ומיקום הפליטה.  כשמדובר 

ור טבעי של שטח החניון, מתוך הבנה כי במידה ויהיה אוורור בבנייני מגורים, אנו נוטים להעדיף אוור

מאולץ ייתכן ולא יהיה מי אשר ייקח אחריות על המערכת הדורשת תחזוקה והדבר עלול להביא לידי 

:  חניון תת קרקעי בבית החולים הלל 2015פגיעה בדיירי הבניינים.  בין התוכניות אותן בחנו במהלך שנת 

 במבנה מסחרי של חב' פז; בניין מגורים בחדרה ועודיפה; חניון תת קרקעי 

 

 טיפול בתחנות תדלוק 

במסגרת הבקשות למתן אישורים לתחנות תדלוק, נדרשים היזמים להעביר לבחינתנו מלבד פרשה טכנית 

אף מסמך הידרולוגי סביבתי. בשנה האחרונה נתנו דעתנו לנושא הרגישות ההידרולוגית של המקום בו 

הגנה מבוקשת התחנה, ובמקומות של רגישות הידרולוגית ברמה א' )עפ"י רשות המים(, אנו דורשים 

 שלישונית על פני הקרקע. 

נתנו התייחסותנו לבקשות הבאות: סיימנו את הטיפול בבקשה להקמת תחנת תדלוק חדשה  2015במהלך 

"תנופה" באזור התעשייה בחדרה )טיפול בבקשה זו התארך מאחר ובשטח התחנה נמצא זיהום קרקע 

ווי המשרד להגנת הסביבה(; תחנת משמעותי והמקום נמצא בתהליך טיפול ושיקום הקרקע בהנחיית ובלי

תדלוק נילי בזכרון יעקב ) גם כאן הטיפול התארך עקב זיהום קרקע אשר נמצא בשטח התחנה (; בקשה 

לשידרוג תחנה פנימית באחיטוב; הקמת תחנת תדלוק חדשה בגן שומרון )טיפולנו בבקשה זו טרם 

 ת השרון; ועודסונול, חבצל -הסתיים(; לגליזציה למבנים בתחנת תדלוק קיימת

 

 אסבסט 

 האיגוד מנחה את הועדות המקומיות לת"וב בדבר הכללת תנאים בנושא פירוק אסבסט בהיתרי בניה.

מאחר ובתחומו של האיגוד נמצאים לא מעט יישובים כפריים, הנושא של מבני אסבסט הוא חיוני. 

ולכן ברוב המקרים שבהם נדרש ביישובים כפריים )ולא רק( נמצא כי לא מעט מבני משק נבנו ע"י אסבסט, 
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אישור להריסת מבנים, או שיפוץ של מבנים קיימים ועל מנת למנוע מפגעי אסבסט אשר עלולים לגרום 

עבודות להסרת אסבסט לסיכון לסביבה ולאוכלוסייה, יש לוודא כי אחד התנאים למתן ההיתר הוא כי 

לביצוע , ולאחר קבלת היתר 2011-יתבצעו בהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א

  הממונה.את מעבודת אסבסט 

 . אגף תעשיות ותשתיותהטיפול בבקשות מסוג זה מתבצע בשיתוף פעולה עם 

 

 דוחות אקוסטיים

עפ"י החוק למניעת רעש ישנן רמות רעש אסורות במהלך היממה ובמיוחד בשעות הלילה. רעש יכול להוות 

מטרד חמור ביותר, ומקורותיו הם שונים. מיקום בתי מגורים בסמוך למקור רעש תדיר )פסי רכבת, 

קשה עצמו. כבישים ראשיים, אזורי תעשייה וכד'( יכול אף להביא לירידת ערך של דירה, מעבר למטרד ה

לעיתים הועדות המקומיות לת"וב דורשות מהיזמים במסגרת תנאי ההיתר להזמין מדידות רעש ע"י 

מהנדסי אקוסטיקה, ולקבל על כך דוח הנדסי. מדידות אלו יכולות להצביע הן על מטרדים אפשריים ביחס 

 השפעת הפרויקט עצמו על שכניו בסביבה.  -לפרויקט המדור או לחילופין

הנושאים הנבחנים: רעש ממזגנים, הצעות לאמצעים למיגון ולהפחתת הרעש, רעש מקרבה לכלי  בין שאר

 תחבורה שונים, רעש מהפעלת צהרון באזור מגורים וכו'.

 . מנהלת אגף אוויר, קרינה ורעשהטיפול בבקשות מסוג זה מתבצע בשיתוף פעולה עם 

 

 מדיניות הפרדת מרחקים ממקורות סיכון נייחים

יצא חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה המסדיר את מדיניות מרחקי ההפרדה במקורות סיכון  2011ביוני 

 נייחים. 

במהלך השנים התמודדנו, לא אחת, עם מקרים של קרבה מסוכנת בין מפעלים למוקדי אוכלוסייה. חוזר 

ומשמש כלי  זה קובע מדיניות ארצית אחידה לעניין מרחקי הפרדה בין חומרים מסוכנים לאוכלוסייה,

עבודה חיוני וחשוב במסגרת העבודה שלנו כאן באיגוד. במהלך השנים האחרונות הושם דגש מיוחד על 

הטמעת מדיניות זו בתוכניות שנבחנו על ידינו באיגוד. חשוב לזכור כי, קביעת מרחקי ההפרדה נעשית 

כנים בשגרה, וזאת תוך לצורך הגנה על הסביבה ועל בריאות הציבור מתוצאות של אירועי חומרים מסו

התחשבות בצורכי הפיתוח והבנה לעובדה, שבהינתן משאבי קרקע מוגבלים יש למזער את המגבלות 

 המוטלות על שימושי הקרקע. 

 . אגף תעשיות ותשתיותהטיפול בבקשות מסוג זה מתבצע בשיתוף פעולה עם 

 

 קווי חלוקת גז טבעי

 (בר 16 -ל מתחת) שמטרתה הובלת גז טבעי בלחץ נמוך לאחרונה החל תהליך הקמת רשת חלוקת גז טבעי,

אלה עשויים להיות  שבאמצעותה הגז יגיע לצרכנים בינוניים וקטנים. צרכנים (,בר 4-פחות מ)ונמוך מאוד 

צרכנים ביתיים. רשת  מפעלי תעשייה ומוסדות כגון: בתי מלון ובתי חולים ובמקרים מסוימים אף

 ת חלוקה שזכו או יזכו במכרזים. המערכת מורכבת מ:החלוקה תופעל ע"י בעלי רישיונו

 .(והפחתת לחץ מתקן למנייה)PRMSמתקני הוספת ריח ומתקן להורדת לחץ המותקנים בתוך . 1

 מתקני הגפה. 2

 (PRS) מתקני הפחתת לחץ אזוריים. 3

 מתקני מדידה אצל הצרכן. 4
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 (בר 7-תכת או פלסטיק בלחץ פחות מ)מצנרת חלוקה . 5

האיגוד הגיעו מספר בקשות לבחינת מערכות פנים מפעליות במפעלים גדולים בשטחי האיגוד. בחינת לידי 

 נושא זה נעשה תוך הקפדה על ההיבטים  הבאים:

   Hazopסקר סיכונים  .1

 אישור רשות הגז. .2

על המבקש לחשב ולהציג את כמות הגז הטבעי בשטח המפעל  -התייחסות לעניין מרחקי הפרדה .3

וכל הצנרת במפעל כולל צנרת עתידית, ביחידת משקל. במידה  PRMS -ב מנקודת היציאה

טון יש לחשב את מרחק ההפרדה בהתאם להנחיות ב"מדיניות מרחקי  5והכמות עולה על 

 ולהציג בתרשים את מעגל הסיכון מגדר המפעל . 2014ההפרדה במקורות סיכון נייחים" ממרץ 

 כננים.פירוט אמצעי הניטור, המיגון וההתרעה המתו .4

  לנושא של תוספי ריח לגז הטבעי תהתייחסו  .5

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג'סר אלזרקא מערב -תרשים סביבה
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הכלי העיקרי, באמצעותו הרשות המקומית  .בתי עסקמהווה את לב ליבו ואת נשמת אפו של  רישיון העסק

מסדירים את הפעילויות, שלהן השלכה  והגורמים הסביבתיים )איגוד ערים והמשרד להגנת הסביבה(

, יש את ולנותני האישורהמתווספים בו. לרשות הרישוי  והתנאים המיוחדים רשיון העסק סביבתית, הוא

תנאים מיוחדים אלה, הם למעשה לב ליבו של הרישיון,  .לרישיון העסק הסמכות להוסיף תנאים מיוחדים

, שמכוחו פועל 1968 –, התשכ"ח וק רישוי עסקיםח והפרה של כל אחד מהם עלולה להוות עבירה על

האיגוד. חוק זה קובע, באמצעות צו רישוי עסקים, את התחומים אשר לצורך פעולתם חייבים בקבלת 

רישיון עסק מאת הרשות המקומית. רשיון העסק, הניתן לעסקים בקבוצות אלו, כפוף לתנאים הניתנים 

ביניהם: המשרד להגנת הסביבה, משרד תני האישור", על ידי גורמי האישור השונים, אלו הם: "נו

 הבריאות, משרד הכלכלה, המשרד לביטחון פנים ומשרד החקלאות.

 

במסגרת רישוי עסקים נותן איגוד ערים אישור לרישיון ומגדיר תנאים סביבתיים ברישיון לפרטי רישוי, 

 שאליהם קיבל האיגוד הסמכה מהמשרד. 

סים להשלכות הסביבתיות של פעילותם, כגון: איכות השפכים, איכות התנאים הניתנים לעסקים מתייח

 האוויר, טיפול בפסולת, אסבסט, קרינה, רעש וחומרים מסוכנים. 

 

בתקנות רישוי עסקים )הוראות  ,1968 -עדכון חוק רישוי עסקים, התשכ"ח ב התבצע שהשינוי בעקבות 

נותן אישור מ ומעמדאת המשרד  עדכן  ,שנקבע מכוחוובצו רישוי עסקים  2012 -כלליות( )תיקון(, התשע"ג 

לידיעה" בחלק מהמגזרים, שהוגדרו על ידי המשרד כבעלי השפעות סביבתיות מקומיות ”למעמד המכונה 

, בחלק מהרשויות ובשיתוף עם הוכנו בלבד ומגזרים המוסדרים בחקיקות נוספות. עבור מגזרים אלה

מקומית תציב כתנאים לקבלת רישיון עסק. מהלך זה תואם מפרטי תנאים אחידים, שהרשות ההאיגוד, 

 לחוק רישוי עסקים.  הרפורמהאת המלצות 

פריטים . האיגוד פועל  11פורסמו באתר ממשל זמין מפרטים אחידים עבור  2015זאת ובנוסף, בסוף שנת 

 בשיתוף הרשויות להטמעת הרפורמה ועבודה ע"פ תנאי המפרט האחיד לפריטים אלו.
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 מועצות מקומיות ואזוריות שבתחומי שיפוטו.  -רשויותה כללהאיגוד מטפל בבקשות לרישוי עסקים של 

 

 נוהל הטיפול בבקשה לרישוי עסק הוא כדלהלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להתייחסות לבקשה לרישיון עסק נערך  מנהלי רישוי עסקים ברשות המקומיתכאשר מתקבלת פניה של 

סיור בעסק לבדיקת ההיבטים הסביבתיים של העסק. לאחר מכן, ניתנת חוות דעת הנכתבת בשיתוף עם 

אגף קרקע ואגף אויר, על פי מאפייני העסק. חוות הדעת עונה לשאלות הבאות: האם העסק זכאי לקבל 

?( ובאלו "תנאי מסגרת" עליו לעמוד ברישיון. האם לצמיתות? היתר זמני -אישור לרישיון עסק )אם כן

 העסק."תנאי מסגרת" מגדירים את כל הדרישות הסביבתיות מאותו 

 

 

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  
 איכות הסביבה הנדרשים

נשלח לרשות  
סירוב / תנאים  

מוקדמים / היתר  
 זמני

נשלח לרשות  
אישור ותנאים  

 ברישיון

 כן

 לא

 כן לא
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 בקשות לרישיון עסק. פרטיהם מובאים להלן:  78טופלו  2015בשנת 

 מספר בקשות מהות סעיף 

 2 הדברה חקלאית בין בכלי טייס ובין כלים אחרים וניקוים ב' 3.3
 1 מכירתם -חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי ג  3.4
 9 מסעדה א' 4.2
 7 מזנון ; בית אוכל אחר ב' 4.2
 1 בית קירור למזון אחר ומרכיביו ב' 4.3
 2 ייצור מזון א' 4.6
 12 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ו 4.6
 1 מכולת ב' 4.7
 2 הובלתם במיכליות -שפכים וקלוחין ג 5.3
 1 מכבסה רגילה  6.4
 1 בית אבות ג' 7.1
 1 יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע ז' 7.7
 4 אולם או גן ארועים 7.9
 2 הסעת נוסעים א' 8.4
 2 רחיצתו -כלי רכב  ג' 8.6
 1 מ"ר 500 -חניון ששטחו קטן מ -כלי רכב  ה' 8.6
 1 מ"ר 500חניון מקורה או תת קרקעי ששטחו מעל  ז' 8.6
 12 מכונאות כללית -מוסך  א'  8.9
 2 תיקון תקרים -מוסך ד'  8.9

 1 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 
חלקיו שאינם טעונים רישוי לפי פרט חומר גלם, מוצר, מכשיר או 

 1 אחר
 3 אחסונם -חומרים מסוכנים  ב' 10.10

 4 ייצור מוצריו, צביעתם, ציפויים -עץ ב' 10.16
 2 מסגריה ג' 10.14
 1 ייצור שלטים ד' 10.14

 78   סה"כ 

 

 סוגי עסקים שהאיגוד מוסמך בהם מטעם המשרד להגנת הסביבה כנותן אישור בתחום הרשויות

 המקומיות

 סוגי עסקים שהאיגוד מעביר חוו"ד לפי בקשת הרשויות.
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 התפלגות העסקים לפי רשויות )סטטוס בקשה( :

מספר  שם הרשות
הבקשות 
 שטופלו

מספר 
הבקשות 
 שאושרו

מס' 
הבקשות 
שהוצאו 
תנאים 

 מוקדמים

מס' 
הבקשות 
שקיבלו 
היתר 
 זמני

מספר 
הבקשות 
 שסורבו

מספר 
הבקשות 
שטרם 

הסתיים 
 הטיפול

  1   1 2 אור עקיבא
     1 1 באקה אל גרביה

  1  3 15 19 בנימינה
     2 2 ג'אסר אל זרקא

       ג'ת
     4 4 זיכרון יעקב

       פרדיס
  2   7 9 חדרה

  2   2 4 עתלית -חוף כרמל
    1 9 10 אלונה -מנשה

  1  1 6 8 כרכור -פרדס חנה 

 -- 7 -- 5 47 59 סה"כ מחוז חיפה

    1 18 19 עמק חפר
 -- -- -- 1 18 19 סה"כ מחוז מרכז

 -- 7 -- 6 65 78 סה"כ בכל האיגוד

 

 

 

 

התפלגות עסקים לפי רשויות

אור עקיבא באקה אל גרביה בנימינה אסר אל זרקא'ג

ת'ג זיכרון יעקב פרדיס חדרה

עתלית-חוף כרמל אלונה-מנשה כרכור-פרדס חנה  עמק חפר

 בנימינה

 חדרה

 עמק חפר

 מנשה  

 כרכור -פרדס חנה 
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לא מעט אנו עובדים, לומדים וחיים בעולם המתפתח ללא הפסק. החיים המודרניים גובים את מחירם 

על חשבון הסביבה. אנחנו חייבים ללמוד לקיים יחסי גומלין עם הסביבה כדי שלדורות הבאים יוותר 

משהו. באיגוד ערים אנו פועלים רבות על מנת לקדם את המטרה שהיא הגברת המודעות לנושאים 

 הסביבתיים.

גני ילדים. האיגוד נותן  200 –בתי ספר וכ  120 –רשויות, ובמסגרתן פועלים כ  18במרחב האיגוד נמצאות 

מענה לכל מוסד חינוכי הפונה אליו, ואף יוזם פרויקטים בכדי לקדם את אותן מסגרות חינוכיות ובהם: 

ייעוץ לבתי ספר לקראת הסמכה כבתי ספר ירוקים, ליווי והנחיית מועצות תלמידים, הכשרת תלמידי 

שתלמויות לצוותי הוראה, פעילות חברתית בבתי מנהיגות צעירה, קיום ימי עיון פתוחים לציבור, קיום ה

 הספר והגנים ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות לאיגוד. 

ת עובדת ות על תקן הדרכתי במבנה האיגוד. בנוסף, המתנדבושירות לאומי, המתנדב נותבב האיגוד נעזר

לדים, מרכזים קהילתיים, בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות הנמצאות בשטח האיגוד, בתי ספר, גני י

 תנועות נוער, מרכזי יום לקשיש ועוד... 

 איגודלתקן הדרכתי בשירותן של בנות שירות לאומי 

האיגוד מציע את שירותיו לכלל הרשויות החברות בו בעזרתן של בנות השירות המתנדבות באיגוד. בשנת 

 ילדים משכבות גיל שונות: 3000 –לכ  תכנים סביבתייםה בת השירות של האיגוד פעילויות והעביר 2015

  ,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 

פליטות מזהמים מתחנות כח, האיגוד החושף את התלמידים לתחנת ניטור אוויר, מרכז בקרה ל

 ומשחקי חברה סביבתיים שיצרו בנות השירות. נליטית לדיגום שפכי תעשייה ועודמעבדה א

 ת לילדי הגיל הרך. כניסה לגני ילדים עם שעת סיפור והמחזה,  משחקי וחווייתי ותקיום הפעל

 חברה ויצירה. התפאורה, המשחקים והיצירה הוכנו מחומרים ממוחזרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רדת פסולת הפ
 לזרמים

הפעלת צבע מן 
 הטבע
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  : 2015 פעילויות חינוך לקיימות בשנת

 קולות קוראים

 .שבתחומו הרשויותכל לקיימות עבור  בהגשת קולות קוראים לחינוךהאיגוד כותב, מלווה, מייעץ ותומך 

 . 2015, כאשר היישום שלו מבוצע במהלך שנת 2014סיכום זה מתאר את הגשת קול קורא לשנת 

 .₪ 1,103,600מרשויות האיגוד הגישו בקשה לתמיכה, וכולן אושרו בסך של   17, 2014בשנת 

 הסמכת בתי ספר ירוקים

פר לתהליך של בתי ס 17הוגשו למשרד להגנת הסביבה, תחת קול קורא לחינוך ברשויות,  2015בשנת 

 2015הסמכת בתי ספר ירוקים / ירוק מתמיד. חמישה בתי ספר עברו וועדות שיפוט עוד בשנת 

 מעגנים – חוף כרמל

 יסודי ד' –זרקא -ג'סר א

 אבן רושד –ג'ת 

 פסגת אמיר וקציר – מועצה אזורית מנשה

 שאר בתי הספר ממתינים לוועדות שיפוט:

 יעבץ - זכרון יעקב

 אל ראזי, עומר בן אלחטאב ומקיף אל הייתם )מדעים וטכנולוגיה( – באקה אל גרביה

 צליל וקפלן – דרהח

 תיכון מגידו – מגידו

 תל"י אלונה – אלונה

 אורט, הנדיב ואשכולות – בינימינה

 חנה סנש ורבי עקיבא – אור עקיבא

 כרמל וים – חוף כרמל

  

 פרויקט העצמת נשים בג'ת

פרויקט במימון המשרד להגנת הסביבה אשר מבוצע 

שינוי   נשים להובלתהעצמת  -באמצעות הרשת הירוקה 

בקהילה של ג'ת. במסגרת הפרויקט, הוקמה במרכז היישוב 

גינה קהילתית על שטח של שלושה דונמים. במרחב צמחי 

תבלין ומרפא, ומבנה המספק שירותי מטבח וחדרי אירוח 

וד. הקבוצה המובילה את הפרויקט לקבוצות המגיעות ללמ

מלמדת את הקהילה ואת תלמידי מוסדות החינוך את ערכי 

 הקיימות המתקיימים בגינה. 
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 זרקא-ג'סר א –צועדים לירוק 

מזה שנתיים האיגוד מיישם תוכנית מקיפה בתחום 

זרקא, הכוללת את -החינוך הסביבתי בג'סר א

 הנוער.תלמידי בתי הספר, גני הילדים ותנועות 

  הסמכת חט"ב אלמנארה ובי"ס יסודי ד' כבתי

 ספר ירוקים.

  ליווי כל גננות הרשות ע"י השתלמות משולבת

 לחינוך וקיימות.

  הקמת מנהיגות ירוקה של בני נוער הכוללת כ– 

י' אשר מקיימים תהליך רב  –תלמידי ח'  120

שנתי הכולל: סדנאות, הרצאות ופעילות 

שוטפת על מנת להכשירם כשגרירי קיימות 

 בבתי הספר, תנועות הנוער והקהילה.

  

 בריאות וקיימות בבאקה אל גרביה הפנינג

לבריאות מסוגו בבאקה אל גרביה, ראשון  אירוע

וקיימות, במימון המשרד להגנת הסביבה ע"י קול 

 . שנכתב ע"י האיגוד קורא לכנסים ואירועים

האירוע התפרש על פני יומיים של פעילויות והכיל 

 את כל תלמידי בתי הספר של המועצה.

 

 

 

 שבילים כמתווכים בין סביבה וקהילה בחדרה

יוזמה לסימון שביל סובב חדרה במטרה לחבר את העיר 

 לטבע שלה.

תיירותית  יצירת מסלולים לפנאי ונופש, יצירת תשתית

והצלת בתי גידול ומינים נדירים הקיימים רק באזור 

חדרה. אחריות על השביל מתחלקת למקטעים 

 המשויכים למוסדות החינוך ע"ג השביל.
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 פרסום פעילויות האיגוד

-מבקש לשלב את הדאגה לסביבה בריאה ואיכותית, ולהטמיע אותה הלכה למעשה בחיי היום, האיגודל

 לשתף את הציבור בכל פעילויותיו בכדי להגביר את מודעות הסובבים אותו בנעשה, וזאת ע"י: חשוב, יום

 ,הניטוריתבאמצעות  הצגת כל תוצאות הבדיקות בתחום הסביבתי, המתבצעות בשטח האיגוד 

 שבאתר האיגוד. 

  חודשי בדואר האלקטרוני, לרשימת תפוצה נרחבת, המתאר את פעילות  ידיעון תלתהפצת

 האיגוד.

 .פעילות לקראת הקמת אתר אינטרנט חדש לאיגוד 

 

 

 

 בהתאם לשינויים החלים באיגוד 9001מעקב ועדכון נוהלי איזו 

 ביצוע מבדקים פנימיים לבקרה על הנוהל מול עובדי האיגוד 

  נוהלי עבודה 12עדכון, כתיבה ואישור 

  מעקב ובקרה אחר תוכנית הדרכה שנתית 

 ביצוע סקר הנהלה לאיכות הנוהל ועדכונו 

   פעולות מתקנות 4מעקב ודיווח של 

 2015 הכנת סקר לקוחות מעודכן להפצה לשנת . 

  2015ביצוע מבחן הסמכה ע"י בודק חיצוני בסוף שנת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sc-sviva.org.il/מידע-לציבור-ניטורית/חוק-חופש-המידע-ניטורית.html
http://www.sc-sviva.org.il/מידע-לציבור-ניטורית/חוק-חופש-המידע-ניטורית.html
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יחד עם חוק  2010כרמל הוקם בשנת -אגף משמר הסביבה באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

בניהולו ובאחריותו של רכז  2008 - סמכויות פקחים( התשס"ח-הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית

אחד העובד באיגוד ישנו פקח משמר הסביבה מוסמך עמי חתוכה שהועמד לתפקיד לטובת הרשויות. 

את כל הכלים  הרשויות שבתחום האיגוד, ומטרתו לעזור לרשות ולהעמיד בפניה 18לטובת כלל 

 במפגע הקיים. המקצועיים בכדי לטפל

 

אחת לשנה, עובר רכז משמר הסביבה השתלמויות והדרכות על מנת להתעדכן בחוקים ותקנות חדשות, 

 ביעילות.וליישם חוקים עכשוויים לצורך ביצוע תפקידו 

 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

מטרדים סביבתיים המתקבלים דרך מוקדי הרשויות ובינהם: מטרדי  מענה לתלונות ציבור על .5

כמו כן מטרדי שריפות גזם  ;ריח, מטרדי רעש, מטרדי איכות אוויר, מטרדי פסולת ומטרדי קרינה

 ומפגעי אסבסט.

 איתור מפגעי ריח חמורים שמקורם מהמפחמות. .6

 

תוף פעולה עם האיגוד בנושא. ל שיהאכיפה הסביבתית של האיגוד מבוצעת רק ברשויות אשר חתמו ע

במסגרת האכיפה, על רכז משמר הסביבה לבדוק את תקיפות התלונה בשטח, לדווח לגורמים האחראיים 

 , בכדי שיהיה פתוח לכלל הציבור.ברשות ולהעלות את טופס התלונה לניטורית שבאתר האיגוד

   http://www.nituritpro.mipo.co.il/map/?iframe 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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 2015 סיכום פעילות משמר הסביבה לשנת
סיורים יזומים. האיגוד דוגל בשיתוף  251תלונות ציבור + 205טופלו במסגרת משמר הסביבה  2015בשנת 

פעולה ומעורבות הרשויות ועל כן, תלונות התושבים מועברות דרך המוקד העירוני אל רכז משמר הסביבה. 

מקיפות  כל תלונה מועברת לאיגוד כטופס תלונה הכולל את פרטי התלונה ולאחר ביצוע סיורים ובדיקות

ע"י רכז משמר הסביבה באיזור התלונה, היא מקבלת מענה באמצעות שליחת הסיכום לטופס התלונה אל 

הרשות המקומית ולגורם הרלוונטי. כמו כן, התלונות שטופלו מפורסמות באופן ממוקד באתר האיגוד 

 .בניטורית

מטרדי ריח, כאשר חלק גדול מהן הן עקב המשך מהתלונות שהתקבלו וטופלו היו עקב  77% 2015בשנת 

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.

 מהתלונות שהתקבלו היו בעקבות מטרדי רעש מבתי עסק ומתעשיות בפרט. 9%

מהתלונות קשורות לאיכות אוויר )אבק ופיח( כאשר רובן עוסקות בתחנת הכוח אורות רבין ובפלטות  7%

  מארובות מפעלים.

 

בכול רחבי שטחי השיפוט של האיגוד. יש לציין שבנוסף לסיורים  2015סיורים יזומים התבצעו בשנת  251

עים חריגים. מטרות הסיורים: סיורי היזומים, מתבצעים סיורי מעקב שוטפים אחר תלונות, ואחר אירו

גבייה עבור אגרת הביוב וסיורי אכיפה סביבתית בין התעשיות שבשטח האיגוד ובשטחים פתוחים על מנת 

 למצוא מפגעים סביבתיים.

 

 בתרשימים הבאים ניתן להמחיש את סיווג התלונות לפי נושאים שונים:

 

 

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


 

 129  

 

 

 
 

  

77%

7%

9%

2015פילוח תלונות תושבים לפי נושאים לשנת 

ריח

זיהום אוויר

קרינה

רעש

ס"חומ

אסבסט

שפכים

פסולת ומיחזור

45%

51%

סיווג תלונות לפי מקור קבלתן

מוקד עירוני חדרה

מוקד עירוני עמק חפר

מוקד עירוני מנשה

כרכור-מוקד עירוני פרדס חנה 
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 משמר הסביבה -דוגמה לדו"ח טפול בתלונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 95879 מספרנו

 פקח איכות הסביבה -עמי חתוכה מקבל התלונה

 ריח ועשן ממסעדת אנמרו  נושא התלונה

 בית יצחק אזור התלונה )עיר(

 - כתובת

 יוחנן פינשטיין שם המתלוננים

 2.7.15 תאריך קבלת התלונה

 2.7.15 תאריך טיפול בתלונה

 מוקד עמק חפר ובמכתב מקור התלונה

 ריחות ממסעדת אנמרו תאור התלונה

רכז משמר  –ע"י עמי חתוכה   12:30בוצע סיור במקום בסביבות השעה  בתלונהאופן טיפול 
 הסביבה ונבדקה מערכת הטיפול המותקנת על גג המסעדה.

קסטות עם מסנן מקדים,  4נמצא כי המערכת כוללת: משקע אלקטרוסטטי, 
 ק"ג.  90 -קסטות של פחם פעיל במשקל כ 16

חשמלית במשקע  נראתה פליטה של מעט עשן בארובה עקב תקלה
 אלקטרוסטטי .

בזמן הסיור נכח במקום טכנאי של חברת קלינאיר אשר בדק את המערכת 
 והזמין מידית טכנאי חשמל לתיקון התקלה במשקע האלקטרוסטטי.

  המלצות לטיפול

  הערות
 העשן נבע מתקלה במשקע האלקטרוסטטי , הנמצאת בטיפול. סיכום

 המערכתמצורף תמונות של  חומר נלווה

 המשך מעקב המשך טיפול
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 מדידות זיהום אויר מגנרטור חשמל במו"מ זכרון יעקב

 )נעשו ע"י לינס אוזן, מנהלת אגף אוויר(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניידת הניטור בזכרון יעקב  צילום: דורון הורניק הצבת
 

האוויר בזכרון יעקב מכיוון פעילות של גנרטור סולר מקומי, הציב האיגוד ניידת לבדיקת רמות זיהום 

שורות הבתים הראשונות , דרום  2ניטור אוויר "קרון איגוד" בסמיכות לבתי המתלוננים ברחוב עגור בין 

 .08.09.15-08.10.15תמונה(.  המדידות בוצעו למשך חודש ימים בין התאריכים  במזרחית לארובה )

 
 סיכום ומסקנות:

 ( ערכים המרביים של חלקיקים נשימיםPM10 שנמדדו נמוכים מסף התקן הסביבתי ומגיעים עד )

מהתקן. עיקר המפגע הוא מחלקיקים שוקעים בקוטר הגדול ממד הניטור הרציף, לא ניתן למצוא  41%

תקופת המדידה  קורלציה בין חלקיקי הסולר הפזורים בחצרות הבתים לבין נתוני הניטור הרציף. בכל

הרוח השכיחה היתה מכיוון הגנרטור לכיוון ניידת הניטור. בתקופת המדידה ארעה סופת אבק בקנה 

מידה ארצי ,ראשונה מסוגה ובעוצמתה בישראל. ימי סופת האבק וכן ימים שבהם זמינות הנתונים 

 הוצאו מחישוב ערכי הסביבה . 75%-היו מתחת ל

  אינו עובר את סף תקני איכות אויר לחלקיקים נשימים, אך מהווה ניתן לומר שמפגע ארובת הגנרטור

 מפגע לאיכות חיי התושבים כאשר הוא נוחת בחצרות בתיהם.
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 מפגע המפחמות

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

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

 וכיסוי הערימה תתהצ ,(ישראל משטח מפרדסים מקורם) חתוכים עץ גזעי עירום כוללהפחם  ייצור תהליך

 ידני באופן אוויר בהחדרת לווהמ הבעירה תהליך. כשבועיים למשך פנימית בעירה ליצירת הערימה

 חזק בריח מלווה סמיך עשן של מפגע יוצרים הבעירה פתחי. הבעירה של שונים בשלבים פתחים באמצעות

 באמצעות הבעירה את ומכבים הערימה כיסוי את פותחים בעירה של האחרון בשלב. שריפה של ואופייני

 . חלקיקים של מוגבר אויר וזיהום קשה ריח מפגע היוצר תהליך, מים

 

 

 ארבעת שלבי הפקת פחם ממפחמה

 (2010)מקור: דו"ח האיגוד למטרדי זיהום אויר מוא"ז מנשה יוני 

 

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

תרכובות  -יהודים  וערבים כאחר. מדובר על מפגע בריאותי חמור הכולל מגוון רחב של מזהמי אוויר ובינם

ים הנאלצים אורגניות נדיפות, פחממנים, תחמוצות חנקן וחלקיקים. המטרד פוגע באיכות חיי התושב

 לחיות עם חלונות מוגפים , כאשר השהות מחוץ לבית מוגבלת בהתאם לשעות הזיהום.  
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התקבלו עשרות תלונות תושבים על מפגע המפחמות למוקד הסביבה של המשרד להגנה"ס.  2015בשנת 

דס חנה האיגוד פילח את הנתונים ומצא כי עיקר התלונות התקבלו בחודש אוקטובר מתושבי מועצת פר

 כרכור. 

 20תרשים 

 

 

 

 

 21תרשים 
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 לקידום הטיפול במפגע המפחמות: 2015סיכום פעילות אגף אויר בשנת 

 -05.2015- 06.2015-   סדרת מפגשים עם יזם המעוניין להביא לארץ מפחמה מתועשת שאינה כוללת

סביבתיים בטרם יבוא השיטה ארובה. מתן יעוץ לאופן בדיקת הטכנולוגיה מבחינה עמידה בתקנים 

 לארץ. היעוץ כלל דיאלוג עם חברת הייצור ממצרים.

 03.06.15-  השתתפות בבג"צ המפחמות באמצעות ייצוג משפטי וחומר מקצועי שהועבר לשופטי בג"צ

 למשרד להגנה"ס ולרשויות

  24.06.15-  הגזם בישראל מתן מצגת לנציגי חברת איסוף גזם המעוניינת להיכנס לתחום איסוף וטיפול

 במסגרת קול הקורא של משרד החקלאות.

 06.08.15-  השתתפות בישיבת מנכ"ל המשרד להגנה"ס לעניין מפגע המפחמות. מתן המלצות  לקידום

תשתית תפעולית )כגון תחנות מעבר( להסדרת פסולת הגזם גם מול משרד הפנים ומחוז דרום במשרד 

ת לייצור פחם במגזר הערבי. הטכנולוגיה קיימת להגה"ס וכן לקדם טכנולוגיה חלופית לא מזהמ

 ועובדת במצרים. 

 14.12.15- .השתתפות בוועדת הפנים והסביבה בכנסת לעניין מפגע המפחמות 

 

 

 

 

 

 דו"ח המפחמות נכתב ע"י לינס אוזן, מנהלת אגף אוויר.
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 הבנייה בחרישצמוד אחר פיקוח 
 
 

תושבים אשר סובלים ממפגעים סביבתיים, בעיקר זיהום  1000 –מועצה מקומית חריש מונה כיום כ 

צפוי היישוב להפוך לעיר המונה       35אוויר, מטרדי אבק ורעש וזאת מפיתוח מואץ של העיר. ע"פ תמ"א 

 תושבים. 100,000 –כ 

חריש גדלה באופן מואץ בהתאם להחלטות המדינה, ונמצאת בהליך פיתוח מאוד מהיר. לאור האמור, 

 ם צורך מיידי לניטור סביבתי של ההשפעות  הסביבתיות כתוצאה מהפיתוח המואץ.קיי

 

, טרם צירופה של 2015באוגוסט ע"פ הנחיית הממונה על מחוז חיפה ממשרד הפנים, מר יוסף משלב, 

פיתוח אזורי המועצה באופן רשמי לאיגוד, העמיד האיגוד פקח צמוד באתרי הבנייה, וזאת בכדי לקדם 

 קיימא המשלב היבטים תכנוניים ותפעוליים, כמפורט להלן: -כנון ברבדגש על ת

לצמצום השימוש במשאבים טבעיים ולמעבר למחזור פסולת הבניין תוך  פותשואה מתן הנחיות .1

 הפיכתה למשאב מתחדש.

 לצמצום במקור של המפגעים ולמניעתם באמצעות תהליכי עבודה נכונים. החותרות הנחיות .2

שימנע פגיעה במערכות  העלולים להיווצר במסגרת עבודות בניה באופן תכנון המטפל במטרדים .3

  במרחב האיגוד. עליהן מאפשרת שמירה על איכות הסביבה  האקולוגיות והקהילתיות, ששמירה

 
 

 מתחמים.  46-יזמים בכ 39בחריש עובדים 

, המפקחים של הירוקהפקח האיגוד מבצע סיורים בתדירות יומיומית, וזאת בשיתוף פעולה עם המשטרה 

 המועצה וכן המפקחים של משרד הבינוי.

 

 :במהלך התקופה פעולות האיגוד

 .חלוקת קנסות לקבלנים המפרים את התקנותהשלכה לא מוסדרת של פסולת בניין.  מעקב אחר .1

 מעקב אחרי משאיות שיוצאות מהשטח. .2

 .אישורי הטמנה לפסולת הנוצרת בשטח תגבקשה להצ .3

 כי לא נעשית שריפת פסולתמעקב אחר הקבלנים  .4

 מעקב כי במהלך הגריסה מתבצעת הרטבה כראוי, בכדי למנוע מטרדי אבק. .5

 בדיקת רישיונות עסק למגרסות ניידות .6

 

 פעולות להמשך:

 ר טבעיים מאזורי התארגנות ואחסון של קבלניםושחרור שטחי ציב .1

 המשך מעקב אחרי פסולת היוצאת מהשטח, יחד עם אישורי הטמנה .2

 ציאת שריפות פסולת או השלכת פסולת בשטחי העירתגובה למ .3

 מעקב תדיר אחרי המגרסות לוודא כי ממשיכות להרטיב את החומר, בכפוף למזג האוויר. .4
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 תמונות מייצגות מהפעילות בחריש
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אלף תושבים. האיגוד פועל בשקיפות ועל  600-מתגוררים כרשויות מקומיות בהם  18האיגוד פועל בקרב 

פי עקרון שיתוף הציבור. לצורך כך מעדכן האיגוד את התושבים, נבחרי הציבור ופעילי איכות הסביבה 

 הן בפעילות השוטפת  והן במידע אודות נתוני איכות הסביבה העולים בביקורות ובאמצעי הניטור. 

 

 ים:הפצת המידע נעשית במספר אופנ

 מידי שבוע מתפרסמות ידיעות המשקפות את  -הודעות שוטפות לעיתונות המקומית והארצית

 הפעילות הרבה של עובדי האיגוד והשפעתה על תחומי איכות הסביבה.

  בעל תפוצה רחבה מאד, המתאר את פעילות האיגוד ומדיניותו –הפקת והפצת ניוזלטר רבעוני

 חיי התושבים. בתחומי איכות הסביבה ותרומתו לאיכות 

  מתן תגובות שוטפות לכלי התקשורת אודות  אירועים בתחום איכות הסביבה שבתחום אחריות

 האיגוד.  

  .הפעלת ועדכון אתר האינטרנט 

  הצגת כל תוצאות הבדיקות בתחום הסביבתי, המתבצעות בשטח האיגוד, באמצעות מערכת

 הניטורית שבאתר האיגוד 

  את העשייה הרבה. ותפורסמו בשנה האחרונה ומשקפלפניכם מבחר כתבות אשר 
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