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 האיגוד דבר יו"ר

 חברים יקרים,

אני מתכבד להציג בפניכם את דו"ח האיגוד לשנת 

 והישגי האיגוד בשנה זו.המפרט את פעילות  2018

המשכנו לבסס את מקומו של האיגוד  2018בשנת 

 כגוף מוביל בתחום איכות הסביבה בישראל.

: ההחלטה על הקמת בתחום  אנרגיית הגז הטבעי

אסדת הגז לוויתן הובילה את הרשויות המקומיות 

החברות באיגוד להסמיך אותנו כמפקחים ומנטרים 

נו בשנה זו על הקמת האסדה. לצורך כך בצע

ביבשה מחקרים מעמיקים והצבנו תחנות ניטור 

לאסדה על מנת שיהיו הרשויות בקו ראשון בשטח 

בידינו נתוני רקע סביבתיים קודם להקמת האסדה, אשר יאפשרו לנו להשוות עם הנתונים 

היקף ההשלכות הסביבתיות של פעילותה. שנאסוף לאחר הקמתה וזאת בכדי לאמוד את 

ן המשך ישיר של עבודה רב שנתית מעמיקה ומקצועית ביותר בנושא פעולות אלה הינ

מהותי זה שהניבה תוצאות משמעותיות בהם: התחייבות של המשרד להגנת הסביבה כי 

על מנת למנוע חריגות ופגיעה בסביבה, הגבלת היקף הפקת  –באסדה יבוצע ניטור רציף 

משרד האנרגיה לפיה באתר הגז בפוליגון הצפוני באסדת לוויתן וכן להתחייבות של 

 אחסנת החירום של הקונדנסט לא יקומו מפעלים כימיים מסוכנים.

אנו פועלים באופן נמרץ מול משרדי הממשלה על מנת שיסמיכו את  ,במקביל לכל זאת 

כגוף האחראי בחוק על ניטור האסדה. לדרישה זו קיימות השלכות סביבתיות   -האיגוד

קח על פעילות האסדה ולקבל מידע מהימן ומדויק בכדי מהותיות היות שרק כך נוכל לפ

 למנוע תקלות ופגיעה באיכות הסביבה ואיכות חיי התושבים.

תכנית מקיפה להקמת  הקמת תחנות כוח  גם גיבשנו 2018: בשנת בגז טבעי–תחנות כוח 

המופעלות בגז טבעי בשטח תחנת הכוח אורות רבין במקום תחנות כוח קטנות המפוזרות 

ים בכדי למנוע מפגעים סביבתיים בשטחים פתוחים. הגשנו את התכנית למשרדי בישוב

הממשלה ומוסדות התכנון והללו בוחנים את יישומה.  במקביל המשכנו בפיקוח על יישום 

. בעקבות יישום לשימוש בגז טבעי במקום פחם בתחנות הכוח  ובמפעלי תעשייההמעבר 

 יר באופן ניכר.פחת זיהום האוו  -ההמלצה בהליך רב שנתי

מחקר סטטיסטי בנוגע לפניות לטיפול רפואי יזם ומוביל  האיגוד מחקר סביבתי:

לבין  חשופים לזיהום מתחנת הכוח אורות רביןה הקשורות לדרכי הנשימה של ילדים

 .בשיתוף עם וועדת הלסינקי -תושבים שאינם חושפים למקור זה

ל "ת המקצועי והמסור בראשות המנככל זאת ועוד הינם פרי של עבודה מאומצת של הצוו

ניר סהר וזהו המקום להודות להם על כך. בהזדמנות זו אודה גם לכם חברי מועצת  

 האיגוד על התמיכה הליווי והדאגה המתמדת לציבור.

 

 

 בברכה,

 יו"ר האיגוד יעקב אדרי
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 דבר מנכ"ל האיגוד

 חברים יקרים,

גוף שהשפיע ברמה מ -האיגוד עובר בשנים האחרונות שינוי מהותי

האזורית לגוף אשר מוביל אסטרטגיה והחלטות ברמה הלאומית 

וזאת בעקבות ההשקעה הרבה שלנו בצוות העובדים המקצועי, בציוד 

חברי מועצת  -ובזכות התמיכה הליווי והעצות שלכם -מתקדם

 האיגוד, בראשות היו"ר יעקב אדרי.

. זהו הנושא תחום הגז הטבעי הינו התחום הראשי בו אנו עוסקים

הבוער והמהותי היום בתחום איכות הסביבה והאנרגיה במדינה. 

האסטרטגיה שלנו הינה להיות מובילים ולא מובלים ומכאן שאנו 

פועלים כל העת במספר מישורים אל מול משרדי הממשלה, חברת נובל אנרג'י ופעילי הסביבה: יזמנו 

ידית של האסדה ויצרנו לאור הממצאים תכנית מחקרים לבחינת ההיבטים הסביבתיים של פעילותה העת

לניטור רציף מאסדת לוויתן, אנו פועלים מול  משרדי הממשלה על מנת להגדיר בחוק כי הניטור של 

כפי שהסמיכו אותנו הרשויות המקומיות החברות באיגוד, הצבנו יחידות  -האסדה  יבוצע על ידי האיגוד

השוואתיים עם פעילות האסדה והובלנו להחלטות כבדות משקל  ניטר ניידות על מנת שיהיו בידינו נתונים

ברמה הלאומית בהם:  התחייבות שלא יוקמו מפעלים כימים באתר חגית והגבלת היקף הגבלת הגז 

 בפוליגון הצפוני.

אנו עוסקים רבות  גם בהשלכות של מהמעבר של תחנת הכוח אורות רבין לייצור חשמל בגז, במקום פחם 

חר שהמלצתנו לצמצום יצור החשמל באמצעות פחם ויישום חלופה לייצור חשמל באמצעות בעבר, וזאת לא

הפחמיות בתחנת  1-4גז הובילה להפחתה ניכרת בזיהום האוויר באזור. כעת אנו  פועלים לגריטת  יחידות 

הכוח אורות רבין, ולא שימורם כפי שהמליצו  משרדי הממשלה, היות ובהתאם למחקרים שבצענו גריטה 

תצמצם עוד יותר את הפליטות המזהמות את האוויר. במסגרת זו אנו גם פועלים להסדרה סביבתית של  

התקנת  המחז"מים )מחזור משולב( הצפויה בעתיד הקרוב . הגשנו  הסתייגויות לתכנית זו בשל רעש חריג 

להיגרם בשכונת  שעלול להיגרם בשכונות בחדרה ובקיסריה וזיהום סביבתי נוסף על הקיים כיום,  שעלול

חפציבה. הצגנו את ההשגות בוועדות התכנון ובקרב מקבלי ההחלטות ואנו נמשיך לפעול באופן אקטיבי גם 

 בנושא מהותי זה.

הרחבנו את תחום התכנון והחינוך הסביבתי בדמות מימון פרויקטים בעלות של למעלה  2018בשנת 

צעות וועדות איכות הסביבה של הרשויות. בתחום איכות הסביבה ברשויות המקומיות באמ₪ ממיליון 

 בנוסף התחלנו ביוזמה של ימי עיון וכנסים בכל הנושאים הנוגעים לאיכות הסביבה.

בכדי להבטיח שמירה קפדנית וצמצום זיהום הסביבה  –אנו נוסיף ונפעל במכלול התחומים שבאחריותנו 

 ואת איכות חיי התושבים במרחב.

 בברכה,

 ניר סהר

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

בהקמת האיגוד הייתה שמירה על רמה נאותה של איכות האוויר בתחום השפעת תחנת הכוח 

 "אורות רבין" הממוקמת בסמוך לשפך נחל חדרה. 

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

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

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

 אלף -600 כ מונה ואוכלוסייתו ,דונם אלף 860 -כ על משתרע האיגוד פועל בו השטח.האיגוד

ערים גדולות כגון נתניה וחדרה ועד מועצות  :גניותרשויות החברות באיגוד הינן הטרו נפש.

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

 הנדרשים.

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

 ,שפכי תעשייה ולעסוק בתחומי פעילות רבים כגון: מניעת זיהום אויר וזיהום קרקע בתעשיות,

רשויות בתחום הפסולת, ביצוע מחקרים לקידום טכנולוגיות חדישות, מדידות רעש ליווי ה

בניין ערים, מתן חוות דעת לבקשות להיתרי בנייה, חינוך סביבתי,  תוקרינה, מתן חוות דעת לוועדו

 וי עסקים ועוד...ריש

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

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

 שוטף וליווי ייעוץ: הפעולות בין. באזור הסביבה איכות על מכך יוצא וכפועל האסדה פעילות

, לוויתן באסדת הצפוני בפוליגון הגז הפקת היקף הגבלת, הממשלה ומשרדי המקומיות לרשויות

 יקומו לא הקונדנסט של החירום  אחסנת באתר לפיה האנרגיה משרד של להתחייבות הובלה

 אסדת של היבשתי במרחב פוטנציאלים למזהמים רקע ניטור וכן מסוכנים כימיים מפעלים

                             .לוויתן

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

ול הרשות למול המפגעים לידי הרשות המקומית את חוות הדעת וההמלצות לצורך טיפ

 הסביבתיים

 ולותיו ניתן למצוא באתר האינטרנט:כל מידע אודות האיגוד ופע

 

sc.org.il-www.sviva 

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

 )דונמים שטח מספר תושבים שם הרשות סמל הרשות
 
 
 

 

 אור עקיבא
20,854 

 

 
5,200 

 
 
 

 

 אלונה
2,261 

 

 
10,000 

 
 
 

 

 אליכין
3,734 

 

 
1,660 

 
 
 

 

 אל גרביה באקה
29,414 

 

 
10,000 

 
 
 

 

 עת עדהגב – נימינהב
15,518 

 

 
25,718 

 
 
 

 

 זרקא-א ג'סר
14,863 

 

 
1,603 

 
 
 

 

 ג'ת
12,029 

 

 
6,392 

 
 
 

 

 יעקב זכרון
24,696 

 

 
32,129 

 
 
 

 

 חדרה
102,347 

 

 
49,359 

 
 
 

 

 חוף כרמל
31,618 

 

 

190,000 

 
 
 

 

 כפר יונה
22,400 

 

 
11,017 

 
 
 

 מגידו
12,710 

 

 
170,000 
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 מנשה
20,519 

 

 
170,000 

 
 סמל הרשות

 
 שם הרשות

 
 מספר תושבים

 
 )דונמים שטח

 
 
 

 

 נתניה
245,877 

 

 
28,954 

 
 
 

 

 עמק חפר
42,010 

 

 
130,000 

 
 
 

 

 פורדיס
13,198 

 

 
2,690 

 
 
 

 

 כרכור – פרדס חנה
43,431 

 

 
22,596 

 
 
 

 

 פרדסיה
6,651 

 

 
1,273 

 סה"כ
 

664,130 
 תושבים

868,591 
  דונמים 
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 2018ת מועצת האיגוד בשנחברי 

  אור עקיבאיו"ר האיגוד, ראש עיריית  יעקב אדרי

 חדרהראש עיריית  צביקה גנדלמן

 מנשהראש מועצה אזורית  אילן שדה

 אלונהראש מועצה אזורית  אריה שרון

 אליכיןראש מועצה מקומית  חי מוטי

 זרקא-ג'סר אראש מועצה מקומית  מוראד פתחי עמאש

 גבעת עדה –בנימינה מקומית  ראש מועצה י וייסברגאית

 רדיספה מקומית ראש מועצ בריה אחמד

 חדרהסגנית יו"ר האיגוד, סגנית ראש עיריית  חדוה יחזקאלי

 נתניהסגן ראש עיריית  אלי דלל

 חוף כרמלסגן ראש מועצה אזורית  ברכה מודי

 עמק חפרסגן ראש מועצה אזורית  שלם אלדד

 יעקב זכרון קומיתמועצה מ נציגת טליה מבור

 כרכור-חנה פרדס ועצה מקומיתמ נציג אייל שני

 ג'ת נציג מועצה אזורית סמיר שלבי

 כפר יונה נציג עיריית אלון אבר

 באקה אל גרביה מועצה אזוריתנציג  פרומוביץ עודד

 פרדסיהנציגת מועצה מקומית  טל תעסה

 מגידומועצה אזורית  נציג גרנוב שלומי

 נתניה אגף איכות הסביבהמנהלת  אנגלקוגולן עירית 

 היועץ המשפטי של האיגוד  עו"ד אהוד דהאן

 רואה חשבון והנהלת חשבונות של האיגוד צביקה לוין

 דובר האיגוד יותם אשל

 אורלי יחזקאל

 

 יועצת קשרי ממשל ואסטרטגיה

 

 חברי וועדות:

 חברים בוועדה יו"ר הוועדה שם הוועדה

 אלי דלל, אריה שרון ואיתי וייסברג. אלי דלל הצעות ומכרזיםוועדת 

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

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

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

 אדם. ויו"ר ועדת כחהסביבה 
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 2018איגוד לשנת העובדים ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנכ"ל האיגוד ניר סהר 1

 מנהלת לשכת מנכ"ל אפרת אליאס 2

 תעשיות ותשתיותמנהלת אגף  גלוריה אפרתי 3

 ושפכים אויר מעבדות אגף מנהלת נורית ולדמן שחם 4

 מנהלת אגף תכנון סביבתי, קיימות, חינוך וקהילה ירדנה שאול 5

 תחום תעשייה ותשתיותמנהלת  מירי עופר 6

 מנהל איכות סלע אמיר 7

 רכזת איכות אוויר מתעשייה וחומרים מסוכנים  יונת אלקלעי 8

  רכזת חינוך סביבתי אילה אבידור 9
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 מבנה אירגוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שינה האיגוד את המבנה הארגוני, ויצר שני אגפים: אגף תעשיות האחראי להסדרה  2018בשנת 

ופיקוח אחר פעילות תעשייתית, ואגף מעבדות אשר מבצע בדיקות מעבדה שונות ככלי מקצועי 

 לשימושו של אגף תעשיות. 

לצורך קיום מנגנון ספק לקוח, כאשר אגף אחד נותן לאגף השני הסדרה פנים ארגונית נעשתה 

שירותים אובייקטיבים, מקצועיים ומהימנים, וזאת לצורך מתודולוגיית עבודה של ראייה רחבה 

 של גורמי מקצוע שונים באיגוד.
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 :2018הישגי האיגוד בשנת 
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 במידע הציבור לשיתוף רבה חשיבות מייחס כרמל -שמירת איכות הסביבה שרון ל ערים איגוד

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

 .הסביבתית והעשייה המודעות, התושבים מעורבות להגברת

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

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

  הארצית.  ובעיתונות השונות ופרסומים במקומונים הרשויות דוברי מול אל

 

   נורית שחם ולדמן, המידע חופש חוק ממונת אל לפנות יש מידע,  לקבלת בקשה לכל

@igudhadera.co.ilnurit  .באמצעות טופס קבלת המידע הנמצא באתר האיגוד 

 

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

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

 חופש תקנות) ותקנותיו החוק להוראות בכפוף ניתן המידע .שבאחריותו ובנושאים המשרד

 (.1999 -ט"התשנ, המידע

 2018עד לשנה זו, האיגוד מעולם לא קיבל פנייה לקבלת מידע באמצעות חוק חופש המידע. בשנת 

עליה זו מראה על מעורבות ציבורית מבורכת  נענו. הןבקשות לקבלת מידע, ו 2התקבלו באיגוד 

אנו ממשיכים לעשות ככל שביכולתנו להשיב על הבקשות . בתחום הסביבתיההולכת וגדלה 

  .א' לחוק6ובמקביל לפרסם מידע סביבתי באופן יזום כמתחייב מסעיף 

עבד האיגוד על בניית ממשק אינטרנטי דינאמי מבוסס מפה, המנגיש  2017בשנת במקביל, 

 עלה זה ממשק. השונים הסביבה איכות בתחומי האיגוד מצד שנעשות הפעולות כלל את לתושבים

  .2018 שנת בתחילת האיגוד לאתר

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sviva-sc.org.il/
mailto:orly@igudhadera.co.il
mailto:orly@igudhadera.co.il
http://www.sviva-sc.org.il/wp-content/uploads/2016/hofesh/h_meda.pdf
http://www.sviva-sc.org.il/wp-content/uploads/2016/hofesh/tk_h_meda.htm
http://www.sviva-sc.org.il/wp-content/uploads/2016/hofesh/tk_h_meda.htm
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האיגוד מזמין את כלל התושבים להיכנס למערכת ניטור ובקרה ולקבל את המידע בצורה זמינה 

 ונגישה. 

 לכניסה למערכת לחץ כאן 

https://dev2.binaa.co.il/ea-map/
https://dev2.binaa.co.il/ea-map/
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2018 שנת-מערך הניטור: מצב איכות האוויר

 -מערך ניטור איכות האוויר של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרון מנה 2018בשנת 

תחנות נייחות ושתי תחנות  16, רשויות החברות באיגוד 18במרחב של ניטור תחנות  18כרמל(, 

 חדש בתוך מבנה תחנת הניטור "חפציבה" PM2.5. בחודש פברואר הותקן מד חלקיקי ניידות

השייכת לחברת החשמל, ובמחצית חודש מאי הוקמה והופעלה תחנת ניטור חדשה "קיסריה", 

 החברה לפיתוח קיסריה וועד קיסריה.  במתחם מוזיאון ראלי, בשיתוף פעולה עם 

 2-ו 1לאות בטבמופיע בשנה זו מיקום תחנות הניטור ומכשור המדידה שהופעל בהן אור ית

עיר תחום הב זו מהלך שנהמוצבת גם ב. תחנת הניטור הניידת "קרון איגוד", להלן 1ובתרשים 

התעשייה, תחנת הכוח אורות השפעת בספורטק יהלום בשכונת קריית השרון, לבדיקת  ,נתניה

 התחבורה על איכות האוויר באזור. רבין ו

ר מתקבלים באופן מקוון בזמן אמת במחשב נתוני איכות אוויר הרציפים הנרשמים בתחנות הניטו

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

 ייעודית במרכז הבקרה.  התוכנחבילת באמצעות  יומטאוטמתבצע באופן 

וד נתוני זמן אמת גולמיים וכן נתוני ארכיון לאחר בקרת נתונים מתפרסמים באתר האיג

 www.svivaaqm.netוכן באתר המשרד להגנת הסביבה:    www.igudhadera.co.ilשכתובתו:
 

 

  2018מיקום תחנות ניטור האוויר לשנת  :1טבלה 

 מרחק וכיוון

לתחנת הכוח 

 חגית

מרחק / וכיוון 

ת הכוח אורות לתחנ

 רבין

גובה מעל פני 

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

 

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

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

 3 קיסריה* מתחם מוזיאון ראלי 713.4/191.5 20 מ"ק °2.0/235 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.igudhadera.co.il/
http://www.svivaaqm.net/
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 מרחק וכיוון

לתחנת הכוח 

 חגית

מרחק / וכיוון 

לתחנת הכוח אורות 

 רבין

גובה מעל פני 

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

 

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

 15 עמיקם גג בריכת המים 719.1/202.2 125 מק" °16.8/230 

 65למדידות מכביש 

 תחנת כיבוי אש 715.7/214.4 10

אום אל 

 פאחם

16 

 

ספורטק יהלום, -נתניה 692.2/186.7 30 ק"מ 35/ 360  ͦ

 קריית השרון

קרון 

 )**(איגוד

17 

 

ק"מ  1.2/ 340 ͦ

 מאתר הפחם

גג מקלט ציבורי שכ'  707.35/ 190.8 16

 חדרהחפציבה, 

 18 חפציבה )***(

 

 15.5.18-התחנה בקיסריה הופעלה ב )*(

  . בספורטק יהלום, קריית השרון, נתניה 2018-ב הופעלההתחנה הניידת "קרון איגוד" )**(

 .בחודש פברואר, הותקן בתוך מבנה תחנת ניטור של חח"י בשכ' חפציבה PM2.5)***( מד חלקיקי 

 2018אוויר בתחום האיגוד שפעלו בשנת מפת תחנות ניטור איכות ה :1תרשים 
 

 

  

 חפציבה

 קיסריה

-איגודקרון 
 נתניה
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 2018רשימת מדי ניטור מזהמים  ומדדי מטאורולוגיה במערך הניטור בשנת  :2טבלה      

                                                                                      
 יקיםמדי ניטור מזהמים גזיים וחלק מדדים מטאורולוגיים

 
 שם התחנה

RAIN BRP SVS RH TEMP WDS WDD 
 חלקיקים

PM2.5 
O3 NOX SO2 

 בית אליעזר √ √     √ √   

 חדרה √ √   √ √     √

 קיסריה * √ √ √ √ √ √ √ √   

 ברקאי √ √ √    √ √   √

 אליקים √ √   √ √ √ √   

 פרדס חנה √ √  √ √ √ √ √   

 אליכין √ √   √ √ √ √   √

 מנשה √ √   √ √ √ √   

 גבעת עדה √ √ √  √ √ √ √   

 גן שמואל √ √   √ √ √ √   

 המעפיל √ √ √  √ √ √ √ √  √

 מגל √ √   √ √ √ √   

 מהר"ל. כ  √ √  √ √ √ √   √

 כרמל-ד.אל √ √   √ √ √ √   

 עמיקם √ √   √ √ √ √   

 אום אל פאחם  √   √ √   √  √

 ן איגודקרו** √ √ √ √ √ √     

       √   
 

-***חפציבה
 איגוד

  

 15.5.18מתחם מוזיאון ראלי, תחילת הפעלתה   -* מיקום תחנת קיסריה

  : נתניה, ספורטק יהלום, קריית השרון2018-הניידת ב ההתחנ -קרון האיגודמיקום ** 

 רציף של האיגוד PM2.5חח"י, בה הוצב מד של ***תחנת ניטור 
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  טור הארצי )מנ"א(הצטרפות למערך הני

-בהתאם לנדרש בחוק אוויר נקי, מערך הניטור של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרון

,  כחלק ממערך הניטור הארצי )מנ"א(, המקיף 2014כרמל( הוכרז ע"י השר להגנת הסביבה, בשנת 

י גופים תחנות ניטור אוויר הפרוסות בכל הארץ. תחנות הניטור מופעלות על יד 140-למעלה מ

איגודי ערים להגנת הסביבה , : המשרד להגנת הסביבהםנטרים", והשונים, הנקראים "גופים מ

  מפעלים ותחנות כוח של חברת החשמל. ,רשויותכרמל, חיפה, אשדוד, ואשקלון(, -)שרון

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

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

מסמך הנחיות הממונה, הכולל הוראות לגבי אופן מיקום תחנת ניטור, סוגי מבנה,  הממונה"(.

סוגי מכשור, אופן הפעלה ובקרת איכות הנתונים, אופן תיעוד המידע ועוד, מפורסם באתר 

 הגנת הסביבה: האינטרנט של המשרד ל

onitorihttp://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/airqualitydata/nationalairmonitoing/documents/m

instructions07042014.pdf-station-ng 

מנ"א ערכה מספר סיורי ביקורת בתחנות הניטור ברחבי האיגוד, בהם נבדקו  2018במהלך שנת 

חזוקת המכשור, הציוד והמבנה. בכל סיור נכחו נציגים מהאיגוד ונציגי מנ"א והועלו פעול ותת

 םנתוניהעלות את אמינות הבמטרה לטור מערך הנישל ותפעול השוטפים בתחזוקת  ושאיםלדיון נ

 ברחבי האיגוד.  רהאווימצב איכות  לגבי

גופים כל הנציגי , בהם נכחו פורום הגופים המנטריםבמפגשי אנשי מערך הניטור השתתפו כמו כן, 

ערך ניטור אוויר ארצי של המשרד לאיכות הסביבה. בפורום, הגופים מצוות מנטרים בארץ וה

מקצועיים  דיונים ונערככמו גם,   אחריותםנו על סטטוס תחנות הניטור תחת השונים דיווחו ועדכ

טכנולוגיות איתם ברגולטוריות והן לרבות דרישות בנוגע למפרטי ציוד ניטור בסוגיות שונות 

 .רהאווימתמודדים במהלך ניטור 

 

 התחדשות ושדרוג מערך ניטור אוויר

יומיומית של דיווח נתוני איכות אוויר  גרהבשפועל  1979מערך ניטור אוויר אשר הוקם בשנת 

השנים חודשו ושודרגו המכשירים המודדים את נתוני איכות האוויר  אמינים ורציפים. במהלך

והאיגוד דואג לעבוד עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר ותחת הנהלים והדרישות הרגולטוריות. 

 מכשירי המדידה.יצא האיגוד במכרז לשדרוג וחידוש מבני התחנות ו 2018בשנת 

 

 צבת תחנות ניטור אוויר חדשות ה

, מועצה ניטור אוויר חדשה בקיסריה, במתחם מוזיאון ראלי תהוצבה תחנ 2018הלך שנת במ

בהתאם להערכה מחודשת של מצב פריסת תחנות ה ת. הצבת התחנה נעשאזורית חוף כרמל

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/airqualitydata/nationalairmonitoing/documents/monitoring-station-instructions07042014.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/airqualitydata/nationalairmonitoing/documents/monitoring-station-instructions07042014.pdf
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בין יתר יכות האוויר באזור ובדיקת אפשרות השפעה על א הניטור בשטח איגוד ערים שרון כרמל, 

 ן. יטות ארובות תחנת הכוח אורות רביהמקורות, מפל

, והשינוי בתכונות גזי הפליטה )טמפרטורה 5,6ת לארובה הרביעית המחליפה את ארוב בגלל מעבר

 נמוכה, לחות גבוהה( הקומה תחנת ניטור אשר תפקידה לבדוק השפעה אפשרית על אזור קיסריה. 

ונציגי מוזיאון  וועד קיסריה ,החברה לפיתוח קיסריהעם מלא בשיתוף פעולה הצבת התחנה נעשה 

והחלה לשדר נתונים  2018, בסוף אפריל 2-ו 1התחנה הוצבה במיקום המוסכם, תמונה  .ראלי

 .2018באופן רציף החל ממאי 

חדש בתוך מבנה תחנת הניטור  PM2.5בנוסף, בשיתוף עם חברת חשמל ומנ"א הותקן מד חלקיקי 

. יש לציין, כי הטיפול במכשיר ובקרת 2018חפציבה" השייכת לחברת החשמל בחודש פברואר "

 הנתונים הינו בשליטת האיגוד בלבד.

 

 : הצבת תחנת הניטור החדשה במתחם מוזיאון ראלי, קיסריה 1תמונה 

 

 

 : התחנה במיקומה הסופי2תמונה 



 [19] 

 

  מחקרים וטכנולוגיות חדשות

והסביבה.  האווירות הגוף המקצועי והמוביל בכל הנוגע לאיכות האיגוד שם לעצמו מטרה להי

כחלק ממטרה זו יוזם ומבצע האיגוד מחקרים שונים למען הבנת פיזור המזהמים השונים, זיהוים 

תיקון תקנות בהתאם  האפשרות,סוף להוביל, במידת בוזיהוי גורמי זיהום חדשים כימותם ול

 לממצאים.

 (GreenVision) שיתוף פעולה עם חברת גרין ויז'ון , ב2018ת האיגוד הוביל מחקר חדש, בשנ

מערכת לזיהוי מקורות  ושפיתח DRI  (Desert Research Institute, Nevada)ומכון  מישראל

ולדמן -. תוצאות הפילוט הוצגו ע"י ד"ר שחםמתקדמת ת ספקטרוסקופיהמזהמים בטכנולוגי

 :שהתקיים בנפולי, איטליה נורית בכנס בינלאומי

“26th International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Air 

Pollution” 

תחנת הכוח אורות רבין על פי  בקרבתאוויר מבחינת זיהום חלקיקי ה איכות מצב את ושיקפו

כנס השנתי של הקרן לבריאות הממצאים שנמדדו בטכנולוגיה זו. בנוסף, תוצאות אלו הוצגו גם ב

 שהתקיים בתל אביב. 2018 סביבה ו

ובשיתוף עם בית חולים האזורי  האיגוד ממשיך לקדם וללמוד את נושא זיהום האווירבנוסף, 

, בין רמת זיהום אוויר ממקור חלקיקי פחמי האפשרי את הקשר  יבחןש מחקר החל הילל יפה

השרון  לתחלואת דרכי נשימה בילדים באזור תחנת הכוח אורות רבין, עיקר מקורו מ

לאזורים שונים שמרוחקים  בהשוואה  זה, זאת, זיהום פחמי בקרבה יחסית למקור המתגוררים 

זיהום פחמי. השלכות של מחקר כזה יכולות להיות נרחבות, בהיבט בריאותי היותר ממקור 

נוי מדיניות וקידום הפחתה של זיהום אוויר, כל שכן כאשר יוכלכלי. המחקר יוכל להוות בסיס לש

על מחלות נשימה  -בתחנת הכוח אורות רבין 2017השפעת התקנת הסולקנים בשנת  ק גם תיבד

 בילדים. 

ו/או   בבית חולים הילל יפה –למיון ילדים   ילדים אשר הגיעו אוכלוסיית המחקר תהיה 

חום   קוצר נשימה  בעקבות תלונות של תחלואה חריפה בדרכי הנשימה כגון: התקף  אושפזו

בדרכי הנשימה העליונות וכן כל הילדים שמבקרים במרפאות קופות   ת אחרותומחלות זיהומיו

י החולים באזור השרון. יצוין כי כל הילדים הגרים באזור השרון הקרוב למקור הזיהום חלקיק

 יהיו קבוצת ביקורת. בעוד שהילדים הגרים רחוק  יהוו קבוצת מחקר

ולמתן דגש בחיפוש אחר פתרונות  זו לבעיהממצאי המחקרים הובילו לתיעול תשומת הלב 

חדשים, טכנולוגיים וטכניים, לאוכלוסייה באזור. האיגוד בשיתוף פעולה עם המשרד   מיטביים

הטיפול של אבק הפחם    לאיכות הסביבה וחברת גרין ויז'ון פועל להבנת מידת הפיזור והיקף

 באזור.
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 17025הסמכת מערך ניטור האוויר לאיזו 

ונה, הגופים המנטרים מחויבים לקבל הסמכה מטעם הרשות הלאומית במסגרת הנחיות הממ

של ולבדיקה  לכיול מוסמךהאיגוד  בהתאם לכך,לבדיקה.  ISO17025להסמכת מעבדות עפ"י תקן 

עפ"י  באוויר PM2.5/PM10ומזהמים חלקיקים נשימים   NOX  SO2, O3מזהמים גזים מסוג 

. על USEPAות לשמירת איכות סביבה בארה"ב, שיטות מאושרות ע"י האיחוד האירופאי והסוכנ

, האיגוד הינו הגוף היחידי מבין איגודי הערים יום. כמוסמכת מעבדת כיולכן האיגוד הוסמך כ

 המבצע תפעול, תחזוקה וכיול של מערך הניטור שלו, ואף מוסמך כיום להעניק שרותי כיול לגופים

 אחרים כחלק מההסמכה שלו.  מנטרים
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  2018רך הניטור: מצב איכות האויר מע

 ערכי איכות האויר

 

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

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

ר "השר" אחראי לקבוע אותם )השר: השר להגנת ערכי יעד, ערכי התרעה וערכי ייחוס, אש

 הסביבה(. 

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

מערך הניטור בן רשימת החומרים זו נמצאים המזהמים הנמדדים באופן רציף יאיכות אוויר. מב

חמצני, אוזון, חלקיקי -ל תחמוצות חנקן, חנקן דוחמצנית, כל-של האיגוד ובכלל זה: גופרית דו

PM2.5 ו-PM10 ,הרשימה כוללת גם מתכות כבדות, חומרים אורגנים נדיפים וביניהם בנזן .

 כולם ניתן למדוד באופן רציף.  את ולואן, קסילנים, פורמלדהיד ומזהמים נוספים אשר לאט

ריכוזם באוויר וזמני החשיפה, על  לפי סוגי המזהמים והשפעת והריכוזים המרביים הנ"ל נקבע

בריאות האדם והמערכות האקולוגיות. ערכי איכות אוויר נקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה, 

מורכבת מנציגי המשרד להגנת ה, בישיבות של ועדת תקינה םהרלוונטייבהתייעצות עם הגופים 

התעשיינים, חברת , ןהסביבה, משרד הבריאות, איגודי ערים ויחידות סביבתיות, אדם טבע ודי

 ונציגי ציבור נוספים. חשמל, מע"צ, משרד התחבורה

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

, שנכנסו לתוקף בתאריך 2011-התשע"א -תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר()הוראות שעה(כ

31/05/2011  . 

מהווים הריכוזים המרביים המותרים של המזהמים  ערכי הסביבה, האוויר מבין ערכי איכות

בחוק  6עפ"י הגדרתם בסעיף  מהווה זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, בסביבה אשר חריגה מהם

 אוויר נקי.

תקנות אוויר נקי )ערכי איכות בערכי הסביבה לחלק מהמזהמים,  עדכוןפורסם  2013בשנת 

העדכונים . 01/01/2015נכנסו לתוקף ביום ש  2013 -אוויר()הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ג 

 רחף , חומר חלקיקי עדין מ PM10עבור חומר חלקיקי עדין מרחף)החמרת ערכי הסביבה( נערכו 

PM2.5השפעותיהם על בריאות , החשובים עקב חמצני ואוזון-חמצנית, חנקן דו-, גופרית דו

 PM2.5יצוין כי זו הפעם הראשונה בה נקבעו ערכי סביבה מחייבים עבור המזהם  הציבור.

 מיקרון(.   2.5-)חלקיקים נשימים עדינים בעלי קוטר  אירודינמי קטן מ

 ., בהתאם למזהמים המנוטרים במערך הניטור של האיגודביבהלהלן, מפורטים ערכי הס 3בטבלה 

 

 

 

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

 ןסימו מזהם

ריכוז 

ממוצע 

 מרבי,

 *]חל"ב[

ריכוז 

ממוצע 

מרבי,    

**[µg/m3[ 

פרק זמן 

 המדידה

 

מס' חריגות מותר בשנה, 

 תר המדידהבא

 10 שעות O3 72 140 8 אוזון

 8 שעתי SO2 134 350 גופרית דו חמצנית

 4 יממה SO2 19 50 גופרית דו חמצנית

 0 שנה SO2 8 20 1 גופרית דו חמצנית

 NOx 500 תחמוצות חנקן
חצי  940

 שעה
0 

 0 יממה NOx 298 560 תחמוצות חנקן

 8 שעתי NO2 106 200 חנקן דו חמצני

 0 שנתי NO2 21 40 חמצניחנקן דו 

 18 יממה PM10  130 חלקיקים נשימים

 0 שנה PM10  50 חלקיקים נשימים

חלקיקים נשימים 

 עדינים
PM2.5  

37.5 
 18 יממה

חלקיקים נשימים 

 עדינים
PM2.5  

25 
 0 שנה

 parts per billion -חלקים לביליון -*  חל"ב 

 **[µg/m3]- מיקרוגרם למטר מעוקב 
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  SO2 פרית דו חמצנית גו

שריפת דלקים להפקת אנרגיה המכילים גופרית )פחם, מזוט, סולר( בדודים בתעשייה ובתחנות 

התרכובת גורמת לפגיעה . לאטמוספרה, SO2 ,כוח, גורמת לפליטת המזהם הגזי גופרית דו חמצנית

וצאה מתהליכי בדרכי הנשימה בקרב אוכלוסייה רגישה )ילדים, קשישים, חולי אסתמה ועוד(. כת

מיקרון( ואירוסול  1-חמצון באטמוספירה נוצרים חלקיקי סולפאט שניוניים דקים )קטנים מ

חומצה גופרתית הגורמים לפגיעות בריאותית חמורות, לצד תופעות אובך וירידה בראות, נזק 

 לצמחיה ולמבנים )שיש, ברזל(. 

 מכשור המדידה , עפ"י פירוטתחנות הניטור הפעילות 18מתוך  15-נמדד ב SO2, 2018בשנת 

  .2בטבלה המופיע 

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

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

 העדכניים שנקבעו למזהם.

 2018שעתיות ויממתיות מרביות וממוצע שנתי, מדידות סיכום  -(SO2גופרית דו חמצנית ) :4טבלה 

 זמינות

 נתונים,

)%( 

 ממוצע שנתי

 )חל"ב(

ממוצע יממתי 

 מרבי )חל"ב(
 תאריך שעה מקור זיהום האוויר

ריכוז 

 שעתי

מרבי  

 )חל"ב(

 תחנת ניטור

 בית אליעזר 74.3 28/06/2018 14:00 אורות רבין 13 1.2 98.9

 חדרה 62.1 23/06/2018 11:00 אורות רבין 7.9 0.7 95.2

 ברקאי 50 07/07/2018 17:00 אורות רבין 5.8 0.9 94.1

 קיסרייה 7.5 15/11/2018 15:00 אזורי 1.7 0.4 55.9

 אליקים 21.7 25/05/2018 08:00 אורות רבין 3.6 0.6 92.1

 פרדס חנה 75.5 04/07/2018 14:00 אורות רבין 9 1.7 90.7

 אליכין 44 27/05/2018 13:00 אורות רבין 8 1.5 92.1

 מנשה 95.2 15/03/2018 12:00 אורות רבין 9.5 1.1 97.8

 גבעת עדה 19.2 08/04/2018 10:00 אורות רבין 3.1 0.6 95.2

 גן שמואל 62.3 18/06/2018 14:00 אורות רבין 10.2 1.3 95

 המעפיל 44.3 02/07/2018 15:00 אורות רבין 10.2 0.8 94.8

 מגל 27.8 15/04/2018 15:00 אורות רבין 3.3 0.5 98

 דליית אל כרמל 26.7 05/02/2018 17:00 אורות רבין 4.3 0.8 90.3
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 15.5.18מתחם מוזיאון ראלי, תחילת הפעלתה  -* מיקום תחנת קיסריה

  נתניה, ספורטק יהלום, קריית השרוןבעיר : 2018-הניידת ב התחנה -קרון האיגודמיקום ** 

 סיכום ומסקנות:

  פליטות הייתה השנה הראשונה בה הופעלו במלואם המתקנים להפחתת  2018שנתSO2  

בריכוזים כפועל יוצא נבדק האם חלה הפחתה  אורות רבין. נת הכוחבתח 6-ו 5ביחידות 

טור של האיגוד ובאיזה שיעור. כידוע, תחה"כ שנרשמו בתחנות הני SO2הסביבתיים של 

. SO2 -מהווה מקור הפליטה העיקרי באזור של המזהם גופרית דו חמצניתאורות רבין 

 להלן תמצית ממצאי הבדיקה:

  לא נרשמו חריגות מעל סף ערכי הסביבה השעתי, היממתי והשנתי לגופרית  2018בשנת גם

נועד להגנה השנתי ערך הסביבה )יצויין כי  בתחנות הניטור של האיגוד. SO2–דו חמצנית 

 בלבד(. על המערכות האקולוגיות

 השעתיים המרביים נרשמו בתחנות הניטור בעת שהרוח נשבה מכיוון ארובות ריכוזים ה

  , המהווה המקור המשמעותי ביותר למזהם באיזור.תחנת הכוח אורות רבין

 המזהם יהשפעת פליטות תחנת הכח אורות רבין על ריכוז SO2 בעיקר  תורגשמ סביבהב

( 17:00 – 10:00קר המאוחרות עד שעות אחר הצהריים )ומשעות הבהחל בחודשי הקיץ, 

 הקיץ,  בחודשי יםלרוב, הריכוזים המרביים נרשמ מהגזרה המערבית. רוחות  תעת שנשבו

 .4טבלה ראה . יוני עד אוגוסט

  הריכוז השעתי המרבי שלSO2  חל"ב,  95.2:מנשהר בתחנת הניטונמדד  2018בשנת

ות רבין.  ערך זה ר, בעת שהרוח נשבה מכיוון תחה"כ או13:00בשעה  15.03.18בתאריך 

לאחר מנשה, ריכוזים שעתיים מרביים חל"ב(.  134מסף ערך הסביבה השעתי )  71%מהווה 

מערך הסביבה  56% -חל"ב (, המהווים כ 74חל"ב( ובבית אליעזר )  76נרשמו בפרדס חנה )

 חל"ב. 134השעתי 

יה בריכוזים, מדידת עליות יכיוון הרוח בעת העלערך בהתאם לקביעת מקור הזיהום נ

עליות ריכוזי תחמוצות חנקן במקביל לעלייה בגופרית כן ריכוזים במספר תחנות במקביל ו

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

 זמינות

 נתונים,

)%( 

 ממוצע שנתי

 )חל"ב(

ממוצע יממתי 

 מרבי )חל"ב(
 תאריך שעה מקור זיהום האוויר

ריכוז 

 שעתי

מרבי  

 )חל"ב(

 תחנת ניטור

 עמיקם 21.1 25/07/2018 09:00 אורות רבין 2.9 0.1 93.8

 קרון איגוד** 11.2 02/02/2018 01:00 אורות רבין 4.1 0.7 88.6

 

8 

)הגנה על 

מערכות 

 אקולוגיות(

19 

חריגות  4)עד 

 בשנה(

   

134 

 8)עד 

חריגות 

 בשנה(

 ערכי סביבה
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 יריכוז SO2 השעתי בערך הריכוז  31% -ירידה של כ חלה 2018: בשנת םמרבי םשעתי

 2017-בבה שנרשם ריכוז המרבי , לעומת החל"ב( 74.3) בית אליעזרשנרשם בתחנת  המרבי

 גן שמואל: 2018-(.  גם בתחנות אחרות חלה ירידה בערך השעתי המרבי במק"ג/מ"ק 107 )

בריכוז השעתי  לא חלה ירידה בפרדס חנה(. 50%) אליכין(; 46%) המעפיל(; 29%)ירידה של 

בריכוז השעתי  9%של זהה , בה חלה עלייה במנשה. כנ"ל 9%-המרבי, אלה עלייה של כ

 .2017לעומת 

ע"י בחינת יותר  ות רבהנבדקת ביעילם סביבתיים יכוזיה/עלייה ברירידמגמות יובהר כי 

 קצרי הטווח )שעתי ( אינם וצעיממיממתי ושנתי.  יםממוצעארוכי טווח, כדוגמת יכוזים ר

 מהווים תמיד מדד יעיל לבדיקת מגמות בריכוזים הסביבתיים.

  ריכוזיSO2 נרשם בתחנת  2018בשנת באזור האיגוד הריכוז היממתי המרבי  : יםייממתים ושנת

 (. חל"ב 16) 2017 לעומת 19% -של כירידה המהווה   , חל"ב 13, בית אליעזר

 .החריגות בשנ 4חל"ב, מותרות  19 הנו ערך הסביבה היממתי

ברוב תחנות הניטור האחרות הקרובות לאורות רבין חלה ירידה בריכוזים היממתיים: בפרדס 

  .2017בהמעפיל לא חל שינוי לעומת  ,15%, בגן שמואל 50%, באליכין 44%חנה, ירידה של 

 חל"ב,  1.7-ו חל"ב 1.2: בית אליעזר ופרדס חנהבתחנות  מונרש יםמרביה שנתיממוצע ב יםהריכוז

, להגנה על המערכות חל"ב 8 מערך הסביבה השנתי 21% -ו 15% -ים  כהמהוו, בהתאמה

 האקולוגיות.

  ל השנתיחלה ירידה משמעותית בערך הממוצע  כייודגש-SO2 לעומת  40%, של בבית אליעזר

בפרדס (.  הירידה בריכוז השנתי 2017-חל"ב ב 2, לעומת 2018-חל"ב ב 1.2) 2017-הערך השנתי ב

 (.2017-חל"ב ב 2לעומת  2018-חל"ב ב 1.7בלבד ) 15%יותר, של  מתונה ההיית חנה

מושפעת במידה רבה מפליטת תחנת הכוח אורות רבין וניתן אלה  יטורנת ותחנשתי יצויין כי 

בהפעלת האמצעים להפחתת פליטות גפרית דו חמצנית בארובות בהם לייחס את ירידת הריכוזים 

 בתחנת הכוח. 

 זמינות מכשירי ה-SO2 99% -ל 89%בכל תחנות הניטור: בין  90%מעל לרוב תה היי. 
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 NOx תחמוצות חנקן  

 

הנפלטות לאוויר  גזיות של חנקן וחמצן ביחסים שוניםהינן תרכובות  NOxתחמוצות החנקן 

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

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

 NOxנהוג להגדיר הנפלטות היא כתלות בטמפרטורה בתא הבעירה ובתכולת החנקן בדלק. 

הנוכחיים בזמן נתון באוויר.  NO2)תחמוצת החנקן )-ודו (NO) כסכום ריכוזי חד תחמוצת החנקן 

NO פעות בריאותיות. הינו גז חסר צבע וללא השNO2  הינו גז רעיל בצבע חום בעל השפעות

 בריאותיות שליליות.

 

 (.2טבלה ), בכל תחנות הניטור הפעילות בשנה זו 2018תחמוצות חנקן נמדדו בשנת 

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

ממתי המרבי וממוצע שנתי, בהשוואה לערכי הסביבה המדידה ומקור הזיהום, ערך הממוצע הי

 .2017שנקבעו למזהם, כפי שנרשמו בתחנות הניטור בשנת 

 

  .2018 חצי שעתיות ויממתיות מרביות וממוצע שנתי,סיכום מדידות  -(NOxתחמוצות חנקן ) :5טבלה 

 זמינות

 נתונים )%(

ממוצע 

 שנתי

 )חל"ב(

ממוצע 

יממתי מרבי 

 )חל"ב(

מקור זיהום 

אווירה  
 תאריך שעה

ריכוז  חצי 

שעתי מרבי  

 )חל"ב(

 תחנת ניטור

 בית אליעזר 210 28/06/2018 14:30 אורות רבין 47 13 93.4

 חדרה 239 18/03/2018 08:00 אורות רבין 48 14 92.3

 ברקאי 205 13/11/2018 07:30 מקומי 57 19 91

 קיסרייה 85 25/12/2018 19:30 מקומי 33 13 57.6

 אליקים 127 25/03/2018 06:00 מקומי 19 5 94

 פרדס חנה 193 12/08/2018 15:00 אורות רבין 32 11 92.7

 אליכין 141 27/05/2018 11:00 אורות רבין 27 7 44

 מנשה 169 15/03/2018 13:00 אורות רבין 34 8 92.4

 גבעת עדה 152 23/07/2018 17:30 אורות רבין 19 4 92.7

 גן שמואל 356 09/10/2018 03:30 מקומי 46 12 92.5
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  נתניה, ספורטק יהלום, קריית השרוןבעיר : 2018-הניידת ב ההתחנ -קרון האיגודמיקום * 

 

 :סיכום ומסקנות

  שעתי והיממתי לתחמוצות החנקן. -לא נמדדו חריגות מעל סף ערכי הסביבה החצי 2018בשנת 

  מתחם ספורטק בניה נתעיר במוצבת  ההיית "קרון איגוד"הניידת  ת הניטורתחנהשנה, במהלך

ובאישור המשרד  עפ"י בקשת העירייה(, 2017יהלום בשכ' קריית השרון )החל ממחצית חודש מאי 

י ריכוזהעיקרי למקור ה אורות רבין לכןתחנת הכוח ק"מ מ 35 -כ תחנה זו מרוחקת להגה"ס. 

של  בסמוך למקום הצבתהים בכביש פליטות התחבורה העוברתהן בה תחמוצות החנקן הנמדדים 

  .התחנה

 376: נתניה )קרון איגוד(הערך המרבי בממוצע חצי שעתי נרשם בתחנת הניטור הניידת המוצבת ב

 הניטור. ונבע מפליטות התחבורה העוברת בסמוך לתחנת 21:30בשעה  11.01.18חל"ב, בתאריך 

 באום אל פאחם נרשם ערךחל"ב.   500מסף ערך הסביבה החצי שעתי,  75% -ערך זה מהווה כ

 מוצבת בתחום תחנת. התחנה 20:00שעה  15.01.18-חל"ב, ב 360מרבי חצי שעתי גבוה יחסית, 

 65מפליטות התחבורה בכביש   כיבוי אש וריכוזי תחמוצות החנקן הנרשמים על ידה, מושפעים

 קר.ובעיקר בשעות הב גם מפעולות הנעת הכבאיותהסמוך לתחנה, אך 

 

  בשעות בד"כ רובות תחנת הכוח אורות רבין, נמדדות  מקור אמעליות בריכוזי תחמוצות חנקן

המזהם במקביל לעליות בריכוזי ( 16:00 – 10:00) קר המאוחרות ועד שעות אחרי הצהריםובה

בתחנות ניטור: בית אליעזר, פרדס חנה, . עליות אלו נרשמו בתקופת הדוח גופרית דו חמצנית

ת רבין אל יוון הרוח הגיע מתחנת הכוח אורו, בעת שכעמיקםגבעת עדה, גן שמואל, אליכין, מנשה, 

 זמינות

 נתונים )%(

ממוצע 

 שנתי

 )חל"ב(

ממוצע 

יממתי מרבי 

 )חל"ב(

מקור זיהום 

 האוויר
 תאריך שעה

ריכוז  חצי 

שעתי מרבי  

 )חל"ב(

 תחנת ניטור

 המעפיל 153 17/05/2018 22:00 מקומי 33 12 90.7

 מגל 94 25/09/2018 06:00 אורות רבין 19 5 92

 כרם מהר"ל 54 07/02/2018 17:00 אורות רבין 12 3 89.4

 ד. אל כרמל 288 05/08/2018 14:30 אורות רבין 13 3 92.4

 עמיקם 90 25/07/2018 14:00 אורות רבין 14 4 93.3

 360 15/01/2018 20:00 מקומי 73 28 91.5
אום אל 

 פאחם

 *קרון איגוד 376 11/01/2018 21:30 מקומי 100 16 89

 ערך סביבה 500    298  
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יצוין כי פליטות התחבורה מורגשות במדידות המזהם ברוב תחנות תחנות הניטור.  מאידך, 

 . הסבר לתופעה ניתן בסעיף " אירועי זיהום אוויר".הניטור

  "ונמדד בדרך כלל בעונת  לעיל נובעים ממקור תחבורתי 5בטבלה ריכוזים מרבים ממקור "מקומי

 שעות העומס התחבורתי.  בהחורף בשעות הבוקר המוקדמות ושעות הערב, 

  מלבד בתחנת אליכין בה התגלתה תקלה במכשיר 90%זמינות מכשירי הניטור היה לרוב מעל ,

 הניטור בסוף השנה והוחלט לדגל הנתונים מס' חודשים אחורה מחשש באמינותם.
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 NO2 חנקן דו חמצני 

 

NO2  הינה תרכובת גזית הנפלטת לאוויר בעקר מתהליך שריפת דלקים בתעשייה, תחנות כוח

נפלטת  NO .NO2ובמנועי כלי הרכב. תחמוצת החנקן העיקרית הנפלטת בעת שריפת דלק הינה 

וכחיים הנ NO2 -מרבית ריכוזי ה .NOx-מכלל ה 10%- 5%גם היא אך בכמות מועטת יותר של בין 

, הינה תרכובת גזית NO2ע"י החמצן והאוזון שבאוויר.  NO -באוויר נובעים מהמשך חמצון ה

חומצית רעילה בעלת צבע חום אדמדם, הגורמת להשפעות בריאותיות מזיקות: מגרה את דרכי 

הנשימה, בחשיפה לזמן ארוך גורמת לירידה בתפקוד הריאות בעיקר אצל קבוצות רגישות: ילדים, 

מהווה גורם עיקרי בתהליך יצירת האוזון  NO2ריאה ועוד. -מחלות דרכי הנשימה, מחלות לבחולי 

 עשויות לגרום לגשם חומצי.  SO2ע"י ריאקציות פוטוכימיות בטרופוספירה. יחד עם 

שנרשמו וממוצעים שנתיים,  NO2להלן מוצגים הריכוזים השעתיים המרביים של  6בטבלה 

ומקור הזיהום וערך הממוצע השנתי, ת הערך המרבי עד מדיד, מו2018בתחנות ניטור בשנת 

 בהשוואה לערכי הסביבה העדכניים שנקבעו למזהם.

  .2018שעתיות מרביות וממוצע שנתי, סיכום מדידות  -(NO2חנקן דו חמצני ) :6טבלה 

 זמינות

 נתונים )%(

ממוצע 

שנתי 

 )חל"ב(

 ריכוז שעתי תאריך שעה מקור זיהום האוויר

 "ב(מרבי  )חל

 תחנת ניטור

 בית אליעזר 55 23/04/2018 15:00 אורות רבין 10 95.5

 חדרה 60 18/03/2018 19:00 מקומי 10 91.2

 ברקאי 51 22/03/2018 19:00 מקומי 10 92.9

 יהקיסר 41 15/11/2018 19:00 מקומי 5 58.9

 אליקים 56 25/03/2018 06:00 מקומי 4 93.9

 פרדס חנה 54 07/02/2018 19:00 אורות רבין 9 94.8

 אליכין 47 07/02/2018 21:00 אורות רבין 7 45

 מנשה 47 11/01/2018 18:00 אורות רבין 6 94.2

 גבעת עדה 52 23/07/2018 18:00 מקומי 4 92.5

 גן שמואל 54 07/02/2018 18:00 מקומי 9 96.5

 המעפיל 48 08/07/2018 19:00 מקומי 9 93.4

 מגל 44 07/02/2018 19:00 מקומי 4 88.6

 כרם מהר"ל 46 07/02/2018 18:00 אורות רבין 2 90.9

 ד.אל כרמל 65 20/05/2018 03:00 מקומי 3 94.4
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 -האיגוד קרוןמיקום * 

: 2018-הניידת ב ההתחנ

נתניה, ספורטק  בעיר

 יהלום, קריית השרון 

 

סיכום 

  ומסקנות

  2גות מעל סף ערכי הסביבה השעתי והשנתי לחנקו דו חמצני לא נמדדו חרי 2018בשנתNO  . 

 66: ה הניידת בנתניה, קרון איגודנמדד בתחנ שעתי: הריכוז המרבי בממוצע ממוצע שעתי 

מקור הריכוז היה . חל"ב 106מסף ערך הסביבה השעתי למזהם,  62%חל"ב, המהווים 

מוך למקום הצבתה של התחנה סים בהעוברת בכביש מהתחבורהבפליטות תחמוצות החנקן 

 )ספורטק יהלום, קריית השרון(.  

עקב השפעת פליטות תחנת הכח  חנות הניטורתהריכוזים השעתיים המרביים שנרשמו ב

אליכין, בית אליעזר, פרדס חנה, חל"ב ) 44-55אורות רבין,  היו נמוכים יותר: בתחום שבין  

 (.עמיקם, כרם מהר"לגן שמואל, מנשה 

 חל"ב בתחנת אום  16:היה 2018שנרשם בשנת  שנתי: הריכוז המרבי בממוצע ממוצע שנתי

חל"ב(. המקור העיקרי של  21שנתי )בממוצע מערך הסביבה  76%-אל פאחם, המהווים כ

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

 מקום הצבתה של התחנה. מטר מ 30-הסמוך והעמוס, הנמצא במרחק של כ

 ברקאי, נרשם ערך שנתי גבוה יחסית לשאר אתרי חדרה, בית אליעזר ות הניטור וגם בתחנ

 מערך הסביבה השנתי.  48%חל"ב, המהווים  10מדידה: 

תחמוצות המושפעות מפליטות הקרובות יחסית לתחנת הכוח אורות רבין בנוגע לתחנות הניטור 

ערך שנתי גבוה יחסי: בית אליעזר, ברקאי, פרדס חנה, גן , בחלקן נרשם החנקן מארובותיה

ריכוזים שנתיים חל"ב, ובחלק האחר: אליכין, מנשה, מגל, נרשמו  10- 9שמואל המעפיל, בין 

 .חל"ב 4 -6נמוכים יחסית, בין 

 

 

 O3אוזון 

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

 -וספרה, כתוצאה מתגובות פוטוכימיות מורכבות בין מזהמים ראשוניים )"מבשרי אוזון"בטרופ

 זמינות

 נתונים )%(

ממוצע 

שנתי 

 )חל"ב(

 ריכוז שעתי תאריך שעה מקור זיהום האוויר

 מרבי  )חל"ב(

 תחנת ניטור

 עמיקם 44 25/07/2018 10:00 אורות רבין 4 93.2

 אום אל פאחם 61 02/05/2018 20:00 מקומי 16 91.5

 *קרון איגוד 66 18/03/2018 19:00 מקומי 8 90.8

 21    106 

 חריגות בשנה( 8עד 

 ערכי סביבה
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Ozone Precursors הנפלטים ישירות ממקורות הזיהום(, כדוגמת )NOx  ותרכובות אורגניות

באור השמש. היווצרותו תלויה בעוצמת קרינת השמש  UV(, בנוכחות קרינת VOCנדיפות )

כ"מזהם קיץ"(.  מקורות המזהמים הראשוניים "מבשרי האוזון"  ובטמפרטורת הסביבה )מוגדר

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

דלקים במנועי כלי הרכב, תחנות כח, דוודים ותנורי תעשייה. תרכובות אורגניות נדיפות נפלטות 

נוע, אחסון, עיבוד וניפוק דלקים וגם ממנועי כלי רכב, בעיקר ממקורות בלתי מוקדיים עקב שי

 בעקר ממנועי בנזין. 

מחמצנת, בריכוזים גבוהים עלול לגרום לפגיעה בריאותית, נזק  אוזון נחשב לתרכובת פוטוכימית

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

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

 באנשים השוהים שעות ארוכות באוויר הפתוח )במיוחד בספורטאים(. 

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

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

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

 (, מכונה "האוזון הטוב".-UVCו UVBסגולית המזיקה של השמש )

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

מרחק רב ממקור זיהום האוויר )פליטת תחמוצות חנקן ותרכובות אורגניות נדיפות(. בתהליך ב

זה, מתרחשת  שרשרת של ראקציות המלווה בתהליך פירוק פוטוכימי של חנקן דו חמצני, תהליך 

 המוביל ליצירת האוזון.  

מזהמים אחרים, עקב היותו האוזון "מזהם שניוני", היות ונוצר בטרופוספרה בעקבות נוכחות  

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

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

 . וצמחייה כוח

הר"ל , קרון איגוד. נמדד בתחנות הניטור: ברקאי, המעפיל, כרם מ O3 אוזון, 2018במהלך שנת 

 וגבעת עדה. תחנת הניטור הניידת שהוצבה בתחום העיר נתניה, בשני אתרים. 

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

 בהם נמדדו. 

 

  .2018וממוצע שנתי, שעתיות מרביות -8סיכום מדידות  -(O3אוזון ) :8טבלה 
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 2018שעתיים שחרגו מעל ערך הסביבה בשנת -O3  8רשימת ריכוזי   :9טבלה 

תחנת 

 ניטור

ממוצע שמונה 

שעתי מרבי 

 )חל"ב(

מס' עליות מסף ערך  שעה בתאריך

 הסביבה

 ברקאי
73 18/04/2018 08:00 

5 

75 30/04/2018 08:00 

73 17/05/2018 08:00 

85 19/05/2018 08:00 

76 20/05/2018 08:00 

 גבעת עדה

 

כרם 

 מהר"ל

73 30/04/2018 08:00 
2 

 

9 

78 19/05/2018 08:00 

85 17/04/2018 16:00 

76 18/04/2018 08:00 

77 18/04/2018 16:00 

76 27/04/2018 08:00 

73 29/04/2018 08:00 

84 30/04/2018 08:00 

82 30/04/2018 16:00 

ממוצע שמונה  ניטורתחנת 

 שעתי מרבי )חל"ב(

מס' עליות מסף ערך  ממוצע שנתי )חל"ב(

 הסביבה

 זמינות נתונים

)%( 

 97.8 5 27 85 ברקאי

 51.6 0 26 60 קיסרייה

 99.3 2 37 78 גבעת עדה

 96.3 0 28 69 המעפיל

 94.7 ** 9 42 85 כרם מהרל

 96.8 0 31 68 קרון איגוד

  יגות בשנהחר 10עד   72 ערך סביבה
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75 17/05/2018 16:00 

76 19/05/2018 08:00 

ערך 

 סביבה

 חריגות בשנה 10עד    72

 

 :2018סיכום מדידות אוזון בשנת 

 בתחנות ברקאי, המעפיל, כרם מהר"ל, גבעת עדה וקרון ערך אוזון נניטור ה 2018שנת מהלך ב

 .שהיה מוצב בתחום העיר נתניה, ספורטק יהלום, קריית השרוןאיגוד 

  חריגות  5, חל"ב , בתחנת כרם מהר"ל 72שעתיות מעל ערך הסביבה -8חריגות  9רשמו נבשנה זו

שעתי בשנה -8חריגות בממוצע  10התקנות מאפשרות עד חריגות בגבעת עדה. היות ו 2-בברקאי ו

 .9ראה טבלה .  2018-ב שעתי לאוזון-8-בכל אתר מדידה, לא נרשמה חריגה מערך הסביבה ה

 

-8נרשמו במקביל חריגות  19/05/18-ו 30/4/18בשני התאריכים בטבלה,  בהתאם לפירוט המופיע

  .שעתי-8-מעל ערך הסביבה השעתיות בשלושת תחנות הניטור ברקאי, גבעת עדה וכרם מהר"ל, 

. עפ"י לרוב עליות אוזון נמדדות במספר תחנות במקביל אוזון מאופיין כמזהם שניוני איזוריה

מו במקביל, חריגות בתחנות ניטור כרם מהר"ל וברקאי הטבלה גם בתאריכים נוספים נרש

(18/04/18 ;17/05/18.) 

בחודשים אפריל ומאי חל"ב,  85ל: ”כרם מהרברקאי ות ומרבי נרשם בתחנשעתי ה 8-הריכוז ה

 חל"ב.  72מעל ערך הסביבה  18%עפ"י הטבלה לעיל המהווה חריגה של 

  שעתים היו נמוכים מערך הסביבה -8 -ה מהזמן הריכוזים 99.8%עפ"י תוצאות הניטור, במשך

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

 ממוצע שנתי ב האוזון שנתי לאוזון. ריכוזלממוצע ה: יובהר כי לא קיים ערך סביבה ממוצע שנתי

תחנת ניטור זו ממוקמת באזור כפרי במורד הרוח  .חל"ב 42מרבי נרשם בתחנת כרם מהר"ל, 

 ת רבין, ממפרץ חיפה ומושפעת גם מאזורים האורבניים בסביבה.  מתחנת הכוח אורו

חל"ב היות ותחנת המדידה מושפעת  27בתחנת ברקאי נרשם ערך הממוצע השנתי הנמוך ביותר,      

 תחבורתיות המפחיתות את ריכוזי האוזון.   NOמפליטות 

 

בות מושרות אור( עם מאחר ואוזון מזהם שניוני, הנוצר בתגובות פוטוכימיות )תגולידיעה, 

מזהמים ראשוניים כגון תחמוצות חנקן וחומרים אורגניים נדיפים, התנאים האקלימים בארץ 

של קרינת שמש חזקה וטמפרטורות גבוהות במרבית ימות השנה מעודדים את יצירתו. מקורות 

תחמוצות החנקן באזור האיגוד הם כאמור בעיקר מתחנות הכח אורות רבין וחגית, מפעלי 

תעשייה ותחבורה. חומרים אורגנים נדיפים באזור האגוד נובעים מתחבורה, תעשייה ה

 .וממקורות טבעיים )כגון צמחייה ויערות(

( 2019מקורות זיהום ראשוניים אלו עלולים להיפלט בעת הפעלת אסדת הגז ליוויתן )סוף שנת 

 ומשינוע ואחסון הקונדנסט. 
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 2018שעתיים שנרשמו במערך הניטור בשנת -8:  מהלך שנתי של ריכוזי אוזון 6תרשים                       

 

 

 PM2.5–חלקיקים 
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חלקיקים מרחפים באוויר מאופיינים במורכבות גדולה בהשוואה למזהמים הגזים ומהווים 

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

ם, עשויים להוות אינדיקציה למקורות החלקיקים, ופרמטרים אלה יכולים גם וגודל החלקיקי

 לקבוע התנהגותם באטמוספירה וכן השפעתם על הבריאות.

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

חלקיקים קטנים יותר, הם משך שהותו באוויר ועל מידת כניסתו למערכת הנשימה. ככל שה

חודרים עמוק יותר למערכת הנשימה וגורמים לפגיעות בריאותיות שונות. חלקיקים בעלי גודל 

השפעות בין ה, נשאפים לתוך דרכי הנשימה העמוקים ביותר ולריאות וPM2.5מיקרון:  2.5-קטן מ

. השפעות אלו עתמוות בטרם ו: ירידה בתפקוד הלב והריאות, אשפוזים ניתן למנותבריאותיות 

-במיוחד באוכלוסיות פגיעות כגון: ילדים ומבוגרים עם רקע של מחלות קרדיו באות לידי ביטוי

פולמונרים כדוגמת אסטמה ועוד. חומר חלקיקי באוויר מגביר תופעות של שיעול, זיהומים, 

נשימה דלקות וקוצר נשימה אצל אוכלוסיות חלשות. הקשר בין ריכוז חומר חלקיקי לבין מחלות 

, כאשר מסך של זיהום אוויר כיסה את העיר לונדון. 60-ו 50-ותמותה אובחן לראשונה בשנות ה

בשנים לאחר מכן נאסף מידע רב המוכיח את הקשר בין ריכוזי החלקיקים, אפילו נמוכים, לבין 

ריאה ועודף תמותה לבין -השפעות בריאותיות קשות. מחקרים רבים הראו קשר בין מחלות לב

מיקרומטר ומטה. סכנה נוספת הטמונה בהם היא בחומרים  2.5לחומר חלקיקי בקוטר של  חשיפה

 כימיים מזיקים הספוחים אליהם. 

 להלן סיווג  חלקיקים באוויר, ביחס לקוטר אירודינמי שלהם:

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

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

  (  חלקיקים נשימים (PM10  מיקרון ומטה 10:בעלי קוטר 

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

 

נמדד בתחנות הניטור:  PM2.5 : בשנה זו2018בשנת  PM2.5מרחף  מדידות  חומר חלקיקי עדין

-BAM (βבאמצעות מכשירים מסוג  ריה,(, בחפציבה ובקיסבנתניה)קרון איגוד , פרדס חנה

attenuation Mass Monitor  9 -ו 2(. )טבלאות.)  

. 22.02.18-ב PM2.5בתחנת הניטור חפציבה השייכת לחברת החשמל, האיגוד הציב מד חלקיקים 

 .15.05.18-תחנת הניטור קיסריה, הכוללת מד חלקיקים,  הוקמה והופעלה ב

"תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראות טור הושוו לשנרשמו בתחנות הני PM2.5ריכוזי 

 :  1.1.2015-שנכנסו לתוקף ב "2013 -שעה( )תיקון(, התשע"ג

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

 . יממות בשנה 18ממנו 

ימי שרב עם הסעת  18חת יתקיימו עד : ערך הסביבה היממתי נקבע תוך הנחה שבשנה אהערה

 95%הינו ערך האחוזון  מק"ג/מ"ק 37.5 אבק מדברי, אותם אין לכלול בספירת החריגות. על כן,
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, כשמסדרים את 19-ריכוזים הגבוהים ביותר בשנה. זהו הערך הנמצא במקום הה 18הורדת לאחר 

    . דהריכוזים היממתיים שנרשמו במהלך השנה בכל תחנה, לפי סדר יור

 לממוצע השנתי כולל ימי השרב.  מק"ג/מ"ק 25: ערך סביבה שנתיב. 

 זהו תקן  זהה לתקן הדירקטיבה  אירופאית.

 .PM2.5 שבדירקטיבה האירופאית לא נקבע ערך סביבה יממתי )תקן( למזהם יצוין

 

 

ת שחרגו , מס' יממויממתיות מרביותסיכום מדידות  -PM2.5חומר חלקיקי עדין נשים   א':10טבלה 

 .2018וממוצע שנתי,  מהתקן

 

 

 תחנת ניטור

ריכוז 

יממתי 

מרבי       

     

)מק"ג/מ

 "ק(

מס' היממות בהן  תאריך

נרשם ממוצע יממתי  

 התקן מעלשחרג 

 מק"ג/מ"ק 37.5

 שנתיממוצע 

 )מק"ג/מ"ק(

 זמינות

% 

 96 27.3 44 08.03.18 74.1 פרדס חנה

 57 20.0 3 19.10.18 50.2 קיסריה*

איגוד  קרון

 )נתניה(

88.0 08.03.18 66 30.4 88 

 82 19.7 15 04.05.18 64.9 חפציבה**

 37.5 ערך סביבה

 

 בשנה 18עד  

 

25 

 

 

 

 .2018*תחנת הניטור קיסרייה ממוקמת במתחם מוזיאון ראלי והחלה לפעול במחצית מאי 

 . PM2.5הפעיל בתחנה זו, מד האיגוד הציב ו 2018** תחנת חפציבה שייכת לחברת החשל, בסוף חודש פברואר 

 

 :PM2.5סיכום מדידות 

  נתניה:  תחנה ניידת ב ממוצע יממתי : סיכום מדידות עפ"יPM2.5  ניידת התחנה בנמדד

 יריכוזא' לעיל, 10בהתאם לטבלה . , נתניהבספורטק יהלום, שכ' קריית השרוןהמוצבת 

מק"ג/מ"ק היות  37.5ממתי בערך הסביבה הי 2018בשנת בנתניה לא עמדו  PM2.5החלקיקים  

 18עד  תוערכים יממתיים מעל ערך הסביבה הנ"ל, כאשר כאמור מותר 66, במהלך השנהונרשמו 

 חריגות לשנה בכל תחנת ניטור. 
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, ושטחים מיעדים לפעילויות ספורט הליכה מסלולי ובו פתוח שטחהנו יהלום בנתניה  ספורטק

 העובריםכלי הרכב מוך גורם לעלייה במספר הס. בי"ס רועי קליין עמוסים כבישים מסביבוו

השיעורים. גם במהלך כל  חילתסמוך לתב קרו, בעיקר בשעות הבהספר לבית בסמוךועוצרים 

 בסמוך לתחנת הניטור.  זאת כלהיום האזור מאופיין  בעומסי תחבורה, 

 , כדלקמן:בנוסף קיימים מספר ממוקדי אבק המאפיינים את אזור המדידה

 ים כגון שטחי חנייה לא סלולים, שטחים פתוחים ואזורים חקלאיים.שטחים לא סלול 

 .איזורי בנייה, באזור קיימים מספר מוקדים של בנייה מסיבית של מגורים בשלבים שונים 

 .ערימות שונות )פתוחות( בסמוך לאזור תעשייה 

  ורי להקמת רמפה הכוללת גריסה ופינוי מצב 2עבודות עפר גדולות המתבצעות בקירבת כביש

 (2018פסולת )פעילות שהתרחשה לאורך שנת 

 )תחנות מעבר לפסולת בניין )לא מאושרות 

כל הפעילויות הנ"ל תרמו להתרוממות חלקיקים מרחפים נשימים בסמוך לאזור המדידה 

 שנרשמו בתחנת הניטור. PM2.5הגבוהות של  ולרמות

 

  גם בתחנת פרדס חנה ריכוז חלקיקי פרדס חנהתחנת ניטור :PM2.5  לא עמדו בערך הסביבה

חריגות יממתיות    44, נרשמו 2018 שנתלעיל, היות ובמהלך  'א10טבלה היממתי למזהם, עפ"י 

 מק"ג/מ"ק.  37.5 היממתי, מעל ערך הסביבה

 יממות בלבד, לשנה,  18נרשמה חריגה מערך הסביבה שמותר לחרוג ממנו עד  2018 על כן בשנת

 ניטור הנ"ל. הבשתי תחנות 

 PM2.5הובחנה עלייה משמעותית של ריכוזי  2018שנת ב ההשניין שהחל ממחצית יש לציי

בפרדס חנה, במקביל לתחילת פיתוח שטחים נרחבים לבנייה בתחום אור עקיבא, על כן האיגוד 

 משייך את עליית ריכוזי המזהם בפעולות הבנייה הנרחבות הנ"ל.

  :האיגוד הציב בתחנה זו מד  2018ואר שייכת לחברת החשמל. בסוף פבר תחנת ניטור זוחפציבה

 15 בה  נרשמו 2018בהתאם לסיכומים עם המשרד להגנת הסביבה. עד סוף שנת  PM2.5חלקיקי 

)מס'  , על כן לא נרשמה חריגה באיכות האוויר בתחנה זוערכים מעל ערך הסביבה היממתי

  . (18-חריגות קטן מ

 :ון ראלי והחלה לפעול במחצית חודש מאי כאמור תחנת ניטור זו הוצבה במתחם מוזיא קיסריה

חריגות יממתיות בלבד מערך הסביבה היממתי, לכן  3נרשמו בה  2018-. במהלך פעילותה ב2018

 לא הייתה חריגה בריכוזי החלקיקים בשנה זו.

  החלקיקים נבדקו מדידות לשם ניתוח תוצאות : עקב סופות אבקשחרגו ערכים יממתים

 השרב וסופות האבק. נערכה השוואה עבור מדידות החלקיקים רועייהתאריכים בהם זוהו א

 (קיסריה, )פרדס חנה, נתניה, חפציבההמזהם בהן נמדד תחנות הניטור  4 -ב בממוצע יממתי

הרחוקות המדידה  בתחנות ימים 29ונמצאה עלייה מקבילה בריכוזי החלקיקים לפחות במהלך 

ניתן לזהות ימים לכן בהמשך.   ב'10טבלה  ב, שסומנו בצבע )פרדס חנה ונתניה( אחת מהשנייה

ותנאי אובך, לכן,  שנת  אבקעם הסעת שרב חלקיקי נבע מתנאי ממקור אלה כימים בהם הזיהום 
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אופיינה בעלייה משמעותית מבחינת מספר ימים עם תנאי אובך טבעי לעומת שנים  2018

 קודמות.

 

 

 ממוצע שנתיסיכום מדידות עפ"י 

   ניידת בנתניה נרשמה ממוצע ריכוזים ה תחנהבבתחנות פרדס חנה ול, לעי א'10 לטבלהבהתאם

-מק"ג/מ"ק בהתאמה, החורגים בהשוואה לערך הסביבה השנתי ל 30.4 -ו 27.3תית של שנ

PM2.5  מק"ג/מ"ק.  25שהוא 

  ,עלייה מקבילה בריכוזי החלקיקים לפחות אובחנה לשם ניתוח תוצאות החלקיקים כאמור

וגם תחנת הרחוקות אחת מהשנייה, פרדס חנה וקרון האיגוד בנתניה,  תבתחנו מותימ 29במהלך 

 בהמשך.  ב'10בטבלה    כתום בצבעשסומנו יה, חפציבה וקיסר

/אובך שרב  של  אזורייםמתנאים ניתן לזהות ימים אלה כימים בהם זיהום החלקיקי נבע על כן, 

 .טבעי

  זמינות נתוני חלקיקיPM2.5 ( (. בתחנה הניידת בנתניה )קרון 96%הייתה גבוהה בפרדס חנה

עקב ניתוקים שחלו מרשת החשמל אשר טופלו. המכשיר בחפציבה  88%איגוד, הזמינות הייתה 

 .82%הייתה  2018ת שנת לתקופהופעל בסוף חודש פברואר, זמינותו 

  במחצית חודש מאי. ההופעלהתחנה היות ו 57%בקיסריה הייתה השנתית הזמינות 

 

 

 , ]מק"ג /מ"ק[2018שנרשמו במערך הניטור במהלך שנת  PM2.5של רציפים יממתיים  ריכוזים :7תרשים 

                                   

 

  מק"ג/מ"ק 37.5מות שחרגו מעל ערך הסביבה היממתי ימהרשימת מס'  :'ב 10טבלה 

 מק"ג/מ"ק 37.5 ערך סביבה יממתי:
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כאשר מקור  חלה עלייה מקבילה בריכוז החלקיקים תחנות ניטור או יותר. בתאריכים אלו 2-התאריכים המסומנים בצבע כתום נאספו מ* 

 הזיהום משוער כמקור טבעי.

 

 קיסריה

 PM2.5 תאריך

(15.5.18-*החל  מ ) µg/m³ 

18/10/2018 42 

19/10/2018 50.2 

20/10/2018 40.7 

חריגותסה"כ   3 

 
 

 

 פרדס חנה

 PM2.5 תאריך

 

µg/m³ 

08/01/2018 38 

12/01/2018 48 

13/01/2018 52.2 

22/01/2018 55.8 

23/01/2018 37.6 

01/02/2018 38.5 

03/02/2018 45.1 

07/02/2018 43.1 

08/02/2018 39.1 

09/02/2018 53.2 

10/02/2018 49.8 

11/02/2018 49.1 

16/02/2018 50.3 

24/02/2018 43.8 

03/03/2018 44.4 

06/03/2018 59.8 
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08/03/2018 74.1 

15/03/2018 40.8 

20/03/2018 50.2 

24/03/2018 69.4 

26/03/2018 42.2 

27/03/2018 52.4 

02/04/2018 40.6 

07/04/2018 42 

16/04/2018 40.6 

17/04/2018 39.7 

18/04/2018 39.1 

19/04/2018 41.9 

20/04/2018 42.5 

28/04/2018 38.8 

29/04/2018 47.3 

03/05/2018 46.2 

04/05/2018 49.5 

05/05/2018 50.5 

23/05/2018 40.9 

24/05/2018 45.2 

16/07/2018 40.9 

18/10/2018 40.8 

19/10/2018 50.4 

20/10/2018 43.4 

22/10/2018 38.1 

25/10/2018 38.3 

20/11/2018 39.1 

17/12/2018 37.9 

חריגותסה"כ   44 



 [42] 

 

 
 

 

 נתניה-קרון איגוד

 PM2.5 תאריך

 

µg/m³ 

04/01/2018 37.7 

05/01/2018 41.4 

07/01/2018 41.6 

08/01/2018 50.5 

09/01/2018 37.9 

10/01/2018 41.4 

11/01/2018 46.6 

18/01/2018 40.4 

22/01/2018 69.7 

02/02/2018 47 

03/02/2018 54.7 

04/02/2018 55 

05/02/2018 47.9 

06/02/2018 44.2 

07/02/2018 56.4 

08/02/2018 57 

09/02/2018 62.4 

10/02/2018 55.7 

11/02/2018 54.4 

16/02/2018 48.1 

20/02/2018 40.4 

21/02/2018 38.9 

23/02/2018 38.9 

24/02/2018 40.8 

01/03/2018 39.6 
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02/03/2018 38.4 

03/03/2018 47.8 

04/03/2018 48.1 

05/03/2018 44.8 

06/03/2018 66 

08/03/2018 88 

19/03/2018 40 

20/03/2018 48.7 

21/03/2018 42.9 

23/03/2018 44.2 

24/03/2018 71 

26/03/2018 48.8 

27/03/2018 45.5 

28/03/2018 41.6 

17/04/2018 42.1 

18/04/2018 45.8 

20/04/2018 42.6 

29/04/2018 42.5 

30/04/2018 41.7 

01/05/2018 40.1 

02/05/2018 42.7 

03/05/2018 65.2 

04/05/2018 64.1 

05/05/2018 47.1 

07/05/2018 37.6 

22/05/2018 48.3 

16/07/2018 39.6 

18/07/2018 38.1 

19/07/2018 44.6 
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24/07/2018 38.4 

25/07/2018 49.4 

18/10/2018 47.6 

19/10/2018 59.3 

20/10/2018 41.4 

21/10/2018 39.3 

22/10/2018 47.5 

23/10/2018 46.3 

24/10/2018 46.3 

25/10/2018 53.5 

29/10/2018 39.5 

30/10/2018 46.1 

חריגותסה"כ   66 

  

 

 חפציבה

 PM2.5 תאריך

 

µg/m³ 

06/03/2018 45.6 

08/03/2018 57.9 

24/03/2018 56.5 

03/05/2018 43.2 

04/05/2018 64.9 

05/05/2018 40.1 

18/10/2018 49.5 

19/10/2018 60.7 

20/10/2018 49.1 

22/10/2018 40.8 

23/10/2018 40.4 

24/10/2018 39.8 
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25/10/2018 42.3 

29/10/2018 38.6 

30/10/2018 37.7 

 15 חריגותסה"כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018אירועי זיהום אוויר בשנת 
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 י ההגדרה,. על פ"אירוע זיהום אוויר"המונח הגדיר האיגוד את  מערך ניטור האוויר עם הקמת

כאשר נרשמת עליית ריכוזים של מזהמים באוויר, ככלי למעקב אחר מגמות איכות הוא מתרחש 

אורות רבין. הפחמית כתוצאה מהשפעת הפליטות מארובות תחנות הכוח וזאת האוויר באזור 

-חל"ב גופרית דו 70דקות רצופות לפחות  30"אירוע זיהום אוויר" נמדד כאשר נרשמים במשך 

חל"ב תחמוצות חנקן. ערכים אלו נקבעו על בסיס רבע מהתקן החצי שעתי  125 ו/אוחמצנית 

יובהר כי אירוע זיהום אוויר לא בהכרח מהווה המקומי המוחלט בתקנות איכות אוויר התש"ן. 

. ההפרדה בין אירועים שונים היא "הפסקה" בעליית הריכוזים חריגה מערכי הסביבה המרביים

חצאי שעות של  5לפחות. יתכן אירוע זיהום אוויר אחד, שבו ימדדו  למשך שלוש שעות רצופות

באירוע מעין זה, ערך האירוע שיקבע יהיה הערך החצי שעתי המרבי שנמדד מבין  .עליות ריכוזים

נרשמים כאירועים ממקור  NOx-ו SO2חצאי שעות. אירועים של עלייה בו זמנית בריכוזי  5אותן 

בלבד,  NOxלעיל. אירועי עליית ריכוזי   5-ו 4אות עפ"י טבלון הרוח, אורות רבין, לאחר בדיקה כיו

   נרשמים כאירוע "ממקור אחר", לרוב ממקור פליטות התחבורה.

 

 2018: מספר אירועים לפי תחנת ניטור ומקור הזיהום, בשנת  11טבלה  

 אורות רבין מקור אחר
מס'  תחנת ניטור

 תחנה

 1 בית אליעזר 28 2

תחבורה -15

 2 חדרה 2 זור התעשייהבא

 6כביש  -45

 3 ברקאי 2 

 4 קיסרייה 0 0

 5 אליקים 0 2

 6 פרדס חנה 13 2

 7 אליכין 3 0

 8 מנשה 11 0

 9 גבעת עדה 0 1

 10 גן שמואל 10 5

 11 המעפיל 0 5

 12 מגל 0 1

 13 כרם מהר"ל 0 0

 14 כרמל-ד. אל 0 2

 15 עמיקם 0 0

 16 א.א. פאחם 0 65כביש  117

 סה"כ  69 197

  266                                                  אירועים

 2002-2018בין השנים   בהשוואה סיכום מספר אירועי זיהום אוויר בתחנות הניטור :12טבלה 
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 :בדיקת מספר אירועים

  69 אירועים, מהם 266 נרשמו סה"כ 2018בשנה לעיל,  12-ו 11אות בהתאם לפירוט המופיע בטבל

 197 -ו מסה"כ כל האירועים 26%אירועים ממקור ארובות תחנת הכוח אורות רבין, המהווים 

  התחבורה. פליטות ממקור קר יאירועים ממקור "אחר", בע

 369) 2017שנרשמו בכל תחנות הניטור, לעומת שנת   הכולל ' האירועיםמסב 28%חלה ירידה של -

 (.2017-ב

 (.2017-ב 106) 2017לעומת  במס' אירועים ממקור אורות רבין 35%חלה ירידה של -

מספר 

 אירועים

ממקור 

 אחר

 מספר  אירועים

 מתחנת הכוח אורות רבין
 שנה סה"כ אירועים

197 69 266 2018 

263 106 369 2017 

259 126 385 2016 

276 146 422 2015 

307 182 489 2014 

273 178 451 2013 

358 244 602 2012 

461 253 714 2011 

301 213 514 2010 

251 259 510 2009 

361 264 625 2008 

390 206 596 2007 

422 198 620 2006 

418 182 600 2005 

425 308 733 2004 

432 134 566 2003 

513 352 865 2002 
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 (.2017-ב 263בעיקר תחבורתי ) -2017לעומת  אירועים ממקור אחרבמס'  25%חלה ירידה של -

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

במספר האירועים שנבעו ממקור אורות רבין לעומת  35%חלה ירידה של  בית אליעזרבתחנת -

 (.  2017-אירועים ב 43. )2017

 13) 2017לעומת שנת  2018חלה עלייה במספר האירועים שנרשמו בשנת  פרדס חנהבתחנת  –

 2) נמוך באופן מפתיעם מספר אירועים  נרש 2017 -(. ב2017-אירועים ב 2, 2018-אירועים ב

-אירועים בלבד( שלא אופייני לתחנה זו. בהשוואה למס' אירועים ממקור אורות רבין שנרשמו ב

 65%חלה ירידה של  2018(,  בשנת 2018-אירועים ב 13, 2016-אירועים ב 37בתחנה זו ) 2016

 .2016במספר האירועים בפרדס חנה לעומת שנת 

 (. 2017-ב 17מס' האירועים  )ב 35%לה ירידה של ח מנשהבתחנת  -

 (.2017-ב 10) 70%חלה ירידה של    אליכיןבתחנת -

  (.2017-ב 22)  55%חלה ירידה של   גן שמואלבתחנת  -

 .2018-אירועים ב 0-, ל2017-אירועים ב 8-במס' האירועים: מ 100%ירידה של חלה  המעפילב-

מקור אורות רבין בתחנות הניטור הקרובות לתחנת הירידה המשמעותית במספר האירועים מ

חמצנית -הכוח בשנה זו נבעה מהפעלתם המלאה של המתקנים להפחתת פליטות גפרית דו

-ו 5ת שתי יחידות הייצור הגדולות ביותר, בארוב 2017-ו 2016שהותקנו במהלך ותחמוצות חנקן 

6 . 

יחידות ייצור  4וטרו בתחנת הכוח , נ6-ו 5ל אף השיפורים וההפחתה שחלה בפליטות יחידות ע

חמצנית ותחמוצות חנקן. -( ללא אמצעי הפחתת פליטות גפרית דו1-4פחמיות נוספות פעילות )ת 

על כן, עדיין ממשיכים להירשם בתחנות הניטור הקרובות אירועים ממקור אורות רבין, למרות 

 שמספרם הופחת בעשרות אחוזים. 

נמשכת מגמת הירידה להלן,  8תרשים רועים המופיעה ועפ"י מגמת האי בהתאם לאמור לעיל

הפחתה הדרגתית בפליטות תחנת הכח אורות שנבעה מהשנים האחרונות,  15 -בבאירועי הזיהום 

לכך מתווספת  .תכולת הגפרית בפחםהפחתה בלבין  בהעמסהכתוצאה משילוב בין הפחתה  רבין

( לאחר הפעלת הסולקנים 90% - 80%)של בין   6-ו 5ביחידות   SO2-ו NOxפליטות ההפחתה ב

לעומת השנה  2018. כתוצאה מכך שיעור הירידה במס' האירועים בשנת 2018במלואם בתחילת 

            משיעורי ההפחתה בשנים הקודמות. 3הקודמת היה גבוה בפי 
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 סיכום הממצאים: 

ירידה משמעותית זו  מוסברת  .2017לעומת  28% -כשל במספר האירועים  ירידה חלה 2018בשנת  .1

. יש לשער כי 2017יחסית למצב בשנת  במספר האירועים ממקור אורות רבין %35 -ע"י הירידה ב

)הפחתת פליטות  6-ו 5ירידה זו נובעת מהפעלתם המלאה של מתקני הפחתת פליטות ביחידות 

SO2 ו-NOx .) בעיקר תחבורתי, שנרשמו מקור אחראירועים מבמס'  25%בנוסף חלה ירידה של ,

 .  2017בתחנות הניטור לעומת 

 

תחנות הניטור מדידות בהשפעת הפליטות מארובות תחנת הכח אורות רבין משתקפת בעיקר ב .2

 . 9תרשים , ראה מנשה, גן שמואל, אליכיןפרדס חנה, הקרובות בית אליעזר, 

, מושפעות בעיקר מפליטות תחנות הניטור חדרה, ברקאי, אום אל פאחםעפ"י התרשים, 

 .מקור אחר(מופיע תחת עמודת ) התחבורה

  חלה  בית אליעזרבתחנת  ובהשוואה לשנים קודמות, התברר כי 9מס'  ותרשים 11טבלה מס' על פי

 . 2017במספר האירועים שנבעו ממקור אורות רבין לעומת  35%ירידה של 

  2016עומת במספר האירועים ל 65%חלה ירידה של  פרדס חנהבתחנת . 

  70%חלה ירידה של   אליכיןוב 2017לעומת  מס' האירועיםב 35%חלה ירידה של  מנשהבתחנת. 

 2017לעומת  55%של  חלה ירידה  גן שמואלב . 

 

שמקורם באורות רבין, שכיחים יותר בחודשי הקיץ  NOx-ו SO2אירועי העלייה בריכוזי . 4

 (.11-ו 10)תרשימים  םים ואחר הצהריימאוחרות, צהריהקר ובהובשעות 

 

קר ודשי החורף בשעות הבואירועי עלייה בריכוזי תחמוצות החנקן )"מקור אחר"( שכיחים בח. 5

 המוקדמות ואחה"צ בשעות העומס התחבורתי. 

 בית אליעזר, פרדס חנה, מנשה וגן שמואל,  . ניתן לייחס את הירידה בכמות האירועים בתחנות 6

 6-ו 5פרית דו חמצנית ביחידות הייצור הגדולות וות חנקן וגבהפעלת סולקנים להפחתת תחמוצ

     באורות רבין.
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 הרביעית החדשה והארובה הסולקנים הפעלת לאחר רבין אורות הכוח תחנת
שש יחידות ייצור חשמל קיטוריות מוסקות בפחם, יחידות  כוללתתחנת הכוח אורות רבין בחדרה 

מחוברות לארובה  2-ו 1. יחידות מס' 1984-1981הוקמו בין השנים  4עד  1חידות . י6עד  1מס' 

הוקמו בין השנים   6-ו 5ה מדרום. יחידות  ימחוברות לארובה השני 4-ו 3הדרומית, יחידות מס' 

 והופעלהוחוברו לארובה השלישית הגבוהה. ארובה רביעית, הצפונית ביותר, הוקמה  1996-1995

והפעלת שני  הקמהכללה  התוכנית. 6-ו 5הפחתת פליטות מיחידות ל ומיתלאבמסגרת תכנית 

"י תרחיף מימי של עלשטיפת גזי גופרית דו חמצנית מגזי הפליטה של היחידות  FGD)סולקנים )

 סילוק, לאחר הגזיםלהפחתת פליטות תחמוצות חנקן.  SCRאבן גיר, וכן בניית שני מתקני 

כשהם רטובים ואילו הארובה  הרביעיתדרך הארובה  גופרית דו חמצנית, נפלטים לאוויר

 לארובה מועבריםהשלישית הגבוהה אינה פעילה באופן שוטף ומשמשת כארובת מעקף. הגזים 

 או תחזוקה עבודות במהלך,  6 -ו 5 יחידות של התנעה או כיבוי במהלך: הבאים במצבים הגבוהה

  .6 או 5 יחידות של הסולקנים של תקלה בזמן

 

 נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח אורות רבין טבלה:  

 חשמל יצור ליחידת מרבי  הספק ייצור יחידת שם

 (מגוואט)

 הארובה גובה ארובה

 (מטר)

 360 1 יחידה
 250 (12) דרומית

 360 2 יחידה

 360 3 יחידה
 250 (34) נמוכה מרכזית

 360 4 יחידה

 ( )*(6 -ו 5( )חדשה) צפונית 570 5 יחידה

 ( )**(56) מעקף– גבוהה זיתמרכ

250 

 570 6 יחידה 300

  ארובות 4 מותקן הספק מגוואט 2,580 כ"סה

 שתימועברים לארובה הצפונית החדשה הכוללת  6-ו 5(, גזי הפליטה מיח' FGD) הסולקנים הפעלת לאחר)*( 

 .מהיחידות אחת לכל פנימית ארובה, פנימיות ארובות
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, תקלה  בזמן זו ארובה דרך נפלטים הפליטה גזי. בשגרה פעילה לא והיא מעקף בתכארו מוגדרת זאת ארובה)**( 

 .והדממות הנעות, הסולקנים תחזוקת

האמצעים החדשים הנ"ל מתווספים לאמצעי הפחתת פליטות חלקיקים הנקראים משקעים 

 באתר תחנת כוח. הקמתן בעת 1-6 הייצוריחידות  כלאלקטרוסטטיים, אשר הותקנו ב

 

 2 והקמת 4 עד 1 ייצור יחידות ילותהפסקת פע

 מים"מחז

 1-4פעולתן של יחידות הייצור הישנות   תצומצם(, 9.2016על פי הוראות היתר הפליטה המעודכן )

 בעת חירום בלבד. בעתידיעברו תהליך של שימור על מנת לאפשר הפעלתם  2022שנת  ועד

חשמל למשרד להגנת הסביבה, שהגישה חברת ה לשימור 1-4היחידות  להכנסת התוכנית אף על

עמדת האיגוד בהערות לתוכנית שהועברו למשרד להגנת הסביבה היא, שיש לסגור באופן מוחלט 

 מחזור בטכנולוגית חדשות חשמל ייצור יחידותבמקומם  ולהקים אלה ישנות פחמיות יחידות

 , הפועלות על גז טבעי בשטח תחנת הכוח.יותר יעילות משולב

 

 : ממשלה החלטות שתיתקבלו ה 2018 שנת במהלך

   .החשמל במשקרפורמה  - 03.06.2018 יוםמ 3859ממשלה מס'  החלטות .1

  .29.07.2018מתאריך  4080מס'  ממשלה החלטות .2

 הכוח בתחנת 1-4 חשמל ייצור יחידותשל  השוטפת הפעילות תופסק, אלה להחלטות בהתאם

ייצור חשמל מסוג  מתקני שני". חברת החשמל אשר תהיה אחראית על הקמת רבין אורות"

 ובהספק טבעי גז באמצעות שיפעלו, רבין אורות באתר)טורבינות גז במחזור משולב(  ם"מחז

 רבין אורות באתר 1-4 יחידות של השוטפת פעילותן הפסקת. מגוואט 1200 -כ של כולל מותקן

 :הבאים בתנאים מותנה

 אחד כל אשר גז מאגרי שלושה של חיבורם באמצעות בישראל למשק טבעי גז באספקת יתירות 

, תמר גז למאגרי)הכוונה  נפרדת בתשתית הטבעי הגז של הארצית ההולכה למערכת יחובר מהם

 תנין(.-וכריש לוויתן

 1.6.2022 מיום יאוחר לא מגוואט 600 -כ של בהספק הראשון ם"המחז של הפעלה תחילת. 

 אתר למכירת מכרז רסוםופ" תבור אלון" אתר מכירת לאחר רק תחל השני ם"המחז  הקמת 

 ".חובב רמת"

 

 ואיכותו פחם צריכת, חשמל ייצור
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 רבין אורות באתר הפחם בצריכת 3% -ו החשמל ייצור בהיקף 2% של עלייה חלה 2018 בשנת

 להלן: והטבלה התרשים פ"ע. 2017  שנת לעומת

 

 החשמל ייצור קףבהי מתונה עליה ישנה, 2018 עד 2016 האחרונות השנים בשלושת כי לראות ניתן

-ו 5  הגדולות הייצור יחידות שתי  2017 -ו 2016 בשנים. רבין אורות הכוח בתחנת הפחם ובצריכת

 יחד לפעול חזרו היחידות.  הפליטות להפחתת האמצעים התקנת לצורך לסירוגין  מודממות היו  6

 הייצור היקףב 2018 בשנת שחלה המתונה העלייה. 2017 שנת של השנייה מהמחצית רק ברציפות

 שאמצעי ולאחר, הקיץ בעונת בעיקר גבוה בעומס, 6-ו 5 ביחידות הייצור הגברת י"ע מוסברת

 . במלואם הופעלו ההפחתה

 לעומת רבין אורות באתר הפחם וצריכת החשמל בייצור הירידה מגמת נשמרת עדיין זאת עם

 ומתן בארץ טבעי בגז בשימוש עליה: זו למגמה הסיבות( 2015 לשנת עד 2012) הקודמות השנים

 הפחתה תוך, פרטיות ותחנות י"חח של טבעי בגז המוסקות כוח תחנות של להפעלה עדיפות

 לתוקף שנכנס הפליטה היתר דרישות י"עפ גם, הפחמיות הכוח בתחנות בפחם בשימוש הדרגתית

 .2016 באוקטובר

 

 רבין ורותא הכוח בתחנת הפחם וצריכת החשמל ייצור מגמת: טבלה

  חשמל צוריי שנה

 מיליון)

 (ש"מווט

 פחם צריכת

 מיליון)

 (טון

 תכולת

 גופרית

 ממוצעת

 )%( כללית

 תכולת

 גופרית

 5' יח ממוצעת

 )% ( 6-ו

 תכולת

 גופרית

' יח ממוצעת

4-1 )%( 

 תכולת

 גופרית

 )%( מרבית

  6-ו 5' יח

 תכולת

 גופרית

 )%( מרבית

 4-1' יח

2014 15.6 5.84 0. 37   0. 49  
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2015 13.85 5.19 0. 38   0. 452  

2016 11.5 4.40 0. 38   0. 397  

2017 12.53 4.79 0. 38 0.40 0.36 0. 476 0.463 

2018 12.77 4.94 0. 45 0.54 0.36 *0. 757 0.413 

 6-ו 5' ביח שנצרך בפחם מרבית גופרית לתכולת הדרישה  הוסרה*

 בפחם גופרית תכולת

 הפחם .שנים אלפי במשך שהתאבנו ועצים הוא תוצר של הצטברות שכבות צמחים הפחם

 הפחם פחמן. שאר 89% -ל 69%ביטומני המכיל בין  פחם בישראל הינו חשמל לייצור המשמש

תכולת הגופרית בפחם  .ואפר מים, גופרית, חמצן, חנקן, מימן לרוב, אחרים מחומרים מורכב

 של תחנת הכח. משפיעה באופן ישיר על ריכוז הגופרית הדו חמצנית  הנפלטת בארובות

-דו גופרית להפחתת הסולקנים שהופעלו לאחר, הפליטה היתר הוראות י"עפ :6-ו 5 יחידות

 ביחידות הנצרך בפחם גופרית של מרבית לתכולה הדרישה הוסרה 6 -ו 5 ביחידות( SO2) חמצנית

 חמצנית-הדו הגופרית ריכוזי את להפחית תוכנן אשר הסולקנים מתקן כי היא לכך הסיבה. אלה

 6 -ו 5 מיחידות בפליטות ההגבלה .ביחידה הנשרף בפחם הגופרית בתכולת תלות ללא 90% -בכ

 ערך לעומת יממתי בממוצע ק"מ/ג"מ 150 של מחמיר מרבי פליטה בערך לעמוד דרישה היא

 .ק"מ/ג"מ 1380 של סולקנים ללא הקודם הפליטה

 י"ע שנצרכה בפחם ביתהמר הגופרית בתכולת 59%-כ של עליה חלה, לעיל מהאמור כתוצאה

  0.48% לעומת 0.76%  של גופרית תכולת בעל בפחם שימוש ונעשה, 6-ו 5 ביחידות הכוח תחנת

 . 2017 בשנת

-מ החל: בהיתר בפחם גופרית של מרבית לתכולה הדרישה הוחמרה, 4 עד 1 יחידות לגבי

 שנתי בממוצע  0.43% -ו עת בכל משקלי 0.60% עד של מרבית גופרית תכולת נדרשת, 1.04.2017

 הייתה, 15 בטבלה לנתונים בהתאם. 0.69% של מרבית גופרית לתכולת הקודמת הדרישה לעומת

 .הפליטה היתר בדרישות עמידה

 בפחם אפר תכולת

 אלומינה, מסיליקה בעיקרו אחוז מסוים של חומרים מינרלים )אפר( אשר מורכב מכילפחם ה

אחרים. חומרים אלה עוברים תהליך חימצון  םוחומרי סידן, מגנזיום, ברזל תחמוצות ומעט

ונפלטים כחלקיקי אפר מרחף או אפר תחתי. תכולת האפר בפחם משפיעה באופן ישיר על כמות 

 אפר הפחם הנוצר בתחנת הכוח.

 .שנתי בממוצע משקלי 13% של מרבית אפר תכולת דורש הפליטה היתר

 הגופרית לתכולת הנדרשת ההגבלה בסף עמדה הכוח תחנת 2018 בשנת, להלן 13 לתרשים בהתאם

 אחוז. הפחם בהרכב כתלות 11%-כ היה הממוצע האפר אחוז, האחרונות בשנים. בפחם והאפר

 לעומת בפחם האפר בתכולת 9% -כ של ירידה המהווים, 10% היה 2018-ב שנתי בממוצע האפר

 הפחם כאשר, ניוקולומביא אפריקני דרום, רוסי פחם על בעקר התבסס הפחמים סל 2018-ב. 2017

 (7-9%) ביותר הנמוכה האפר תכולת בעל הינו הקולומביאני
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 והתנעות הפסקות
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 מזהמים של מוגברות בפליטות המלווה מורכב תהליך איה רבין באורות ייצור יחידת התנעת

 עד התנעה ניסיונות מספר נדרשים ולעיתים הראשון בניסיון מצליח תמיד לא התהליך. לאוויר

 . הארצית החשמל למערכת היחידה של וסנכרון יציבה לשריפה מגיעים אשר

 להתבצע יכולה יחידה הפסקות. מזהמים של מוגברת בפליטה מלווה ייצור יחידת הפסקת גם

 או מבוקר ובאופן היחידה של בעומס הדרגתית ירידה כדי תוך יזומה הפסקה יזום באופן

 באופן הדוד של הבקרה מערכת י"ע שמתרחשות מתוכננות לא הפסקות שהיא בדחק הפסקה

 .ובפתאומיות אוטומטי

 מתקן פעולת הפסקת עקב מוגברת חלקיקים לפליטת גורמות 1-4 ביחידות בדחק הפסקה

 גורמת יחידה הפסקת כל 5-6 ביחידות(. האלקטרוסטטיים המשקעים) בחלקיקים הטיפול

 -ו סולקנים,  יםאלקטרוסטטי משקעים, בפליטות הטיפול מתקני כלל של אוטומטית להפסקה

SCR  ,טיפול כל ללא הגבוהה המעקף לארובת עוברים הפליטה וגזי. 

 של התנעה זמני וכן בדחק נפסקה ואם יזומה בצורה אם יחידה הפסקת זמני כי לציין חשוב

 .הפליטה היתר י"עפ היחידה של הפליטה בערכי לעמידה דרישה אין היחידה

 של הפסקות 14,  1-4 ייצור ביחידות התרחשו 2018 בשנת שמופיעה בהמשך, לטבלה בהתאם

 הפסקות 19 התרחשו 5-6 ביחידות (.בדחק הפסקות 4 -ו יזומות הפסקות 10) היחידות

 .בדחק הפסקות 10 -ו יזומות הפסקות 9, והתנעות

  תיועד הכולל, ח"דו להפיץ האיגוד נוהג חריגים אירועים ולאחר האירועים אחר עוקב האיגוד

 הניטור ממצאי ואת האירוע בעת הרציף הניטור תוצאות את, הכוח נתמתח הדיווחים של

 . הצורך במידת הסביבתי

 

 :2018 שנת במהלך תקלות עקב רבין באורות ייצור ביחידות הייצור יחידות הפסקות אירועי רשימת

 מספר

 יחידה

 תאריך

 הפסקה

 תאריך

 החזרה

 נפילה

 או יזומה

 היחידה להפסקת הסיבה פירוט דחק

 1 יחידה

 הזנה מי בקו פריצה תיקון יזום 2.4.18 1.4.18

 דחק 15.8.18 14.8.18
 – בסיכון עבודה עקב

 הנעה ניסיונות 2

 הפליטה היתר להוראות בהתאם יזום 30.11.18 4.11.18

 2 יחידה

 דחק 15.1.18 15.1.18
 ולהפסקת בית שנאי להפסקת שגרמה תקלה עקב

 ביחידה הגנרטור

 םיזו 4.4.18 15.3.18
 יחידה) מ"הינ דרישת פ"ע לרזרבה היחידה הוצאת

 (מערכת לניהול

 גרמה אשר גופרית הזרקת במערכת תקלה תיקון יזום 16.1.18 15.1.18 3 יחידה
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 .גבוה חלקיקים לריכוז

 תקלות בשל בדחק הפסקות 4) הנעה ניסיונות 4

 (.בדוד אש וקריסת הזנה מי בוויסות

 בדוד ורלח חשד עקב יזום 9.2.18 27.1.18

 לחוסך כניסה בצינור פריצה תיקון יזום 16.7.18 12.7.18

 מתוכנן שיפוץ יזום 18.12.18 13.9.18

 בטורבינה תקלה לתיקון הפסקה יזום 24.12.18 21.12.18

 4 יחידה

 בדחק נפילה דחק 20.2.18 20.2.18

 (הזנה מי משאבת טורבינת) ז"בטמשה בתקלה טיפול יזום 26.2.18 25.2.18

 רטוב פחם עקב דחק 7.12.18 7.12.18

 טורבינה בציר בסדק וביקורת למעקב יזום 5.1.19 25.12.18

 5 יחידה

 בית שנאי בדיקת יזום 1.3.18 28.2.18

 מתוכנן שיפוץ יזום 29.4.18 29.3.18

 בטורבינה תקלה דחק 1.5.18 1.5.18

 בגנרטור בתקלה טיפול יזום 6.5.18 6.5.18

 דחק 2.7.18 2.7.18
 הזנה מי ויסות במערכת תקלה

 הנעה נסיונות 2

 הבקרה במערכת תקלה דחק 11.9.18 7.9.18

 ראשי קירור במשאבות בתקלה טיפול יזום 25.9.18 20.9.18

 בטורבינה בתקלה טיפול יזום 23.11.18 23.10.18

 בית בשנאי תקלה עקב דחק 18.12.18 17.12.18

 6 יחידה

 אפר במסוע בתקלה טיפול יזום 5.2.18 2.2.18

 דחק 26.2.18 18.2.18
 בית בשנאי שריפה עקב

 התנעה ניסיונות 2

 בגנרטור תקלה עקב דחק 10.3.18 28.2.18

 הבקרה במערכת תקלה דחק 22.3.18 22.3.18

 יזום 2.6.18 29.5.18
 ראשי קיטור קו ביטחון בשסתום בתקלה טיפול

 התנעה ניסיונות 3
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 בדוד לחור חשד יזום 11.8.18 13.7.18

 דחק 19.8.18 18.8.18
 ראשי קירור במשאבת תקלה

 התנעה ניסיונות 2

 דחק 10.9.18 10.9.18
 קירור משאבות הפסקת

 התנעה ניסיונות 2

 קיטור פריצת עקב יזום 21.10.18 16.10.18

 הדוד בוויסות תקלה דחק 29.10.18 29.10.18

 

 

אורות  הכוח מתחנת 2018 בשנתמזהמים העיקריים שנפלטו הבאה מוצגים עומס ה בטבלה

לדרישות  בהתאםמוגש  אשררבין. הנתונים מתבססים על הדיווח השנתי של אתר אורות רבין 

"כ סה, שגרתית בהפעלהכי  מובהק באופן לראות ניתןהיתר הפליטה. בהשוואת הפליטות 

, NOX -בערכי ה 1-4מיחידות  תהפליטו"כ לסה בהשוואה 10% -כ הינם 5-6 מיחידות הפליטות

הינם כתוצאה מפרויקט להפחתת פליטות שהסתיים  5-6הנמוכות ביחידות  הפליטות. SO2 -וה

 .  NOXלהפחתת  SCR ומתקן SO2ובמהלכו הותקנו סולקנים להפחתת  2017בשנת 

מסה"כ פליטות של  90% -, בזמן הפעלה שגרתית, הינם כ1-4"כ הפליטות מיחידות סה

 50%  -בתחנת הכוח אורות רבין וזאת למרות שהן מספקות רק כ  NOX -ו SO2 חלקיקים,

 מכושר הייצור של התחנה.

 10% -מהוות כ 5-6 ביחידות NOX   ממוצעת פליטה, יחידה של והדממה התנעהשל  בתהליך

 בתהליך, SO2 פליטות. 1-4מיחידות  יחידה של והדממה התנעה בתהליך לפליטה בהשוואה

 .1-4מיחידות  ממוצעת לפליטה בהשוואה 30% -הינם כ 5-6 מיחידותיחידה  התנעת והדממת

 הן רבין אורותבאתר  הדומיננטיהן מקור הפליטה  4-1אלו ניתן להסיק כי יחידות  ממצאים

 והדממה. התנעה בתהליך והן שגרתית בהפעלה

 התרחשו 2018 ובשנת( שנה 35 -מ יותר) ישנות יחידות הן רבין באורות 1-4 הייצור יחידות

 מחדש והתנעה הדממה בכל. לסביבה משמעותיות בפליטות המלוות אלה ביחידות רבות תקלות

. חלקיקים ג"ק 1,400 -וכ, 2SO ג"ק 13,000 -כ, XNO ג"ק 20,000 -כ לסביבה נפלטים יחידה של

 שיפוץ לאחר לעבודה חזרו אלה שיחידות למרות וזאת רבות תקלות התרחשו 6 -ו 5 ביחידות גם

 . הפליטות הפחתת פרויקט בזמן כשנה של וךאר

 

 2018 לשנת רבין באורות הייצור מיחידות הנפלטים המזהמים עומס טבלת
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על תוצאות הניטור הרציף בארובות תחנת  פיקוח

 רבין אורותהכוח 
 

סה"כ אורות רביןסה"כ יחידות 5-6סה"כ יחידות 1-4

141933מספר הנעות והדממות

27,270,6002,127,67829,398,278ק"ג/שנהפליטות מהארובה

282,70035,560318,260ק"ג/שנהתהליכי הנעות והדממות

-20,1931,872ק"גפליטה ממוצעת בכל הנעה והדממה

19,715,0132,029,63421,744,647ק"ג/שנהפליטות מהארובה

184,53372,187256,720ק"ג/שנהתהליכי הנעות והדממות

-13,1813,799ק"גפליטה ממוצעת בכל הנעה והדממה

648,624104,245752,869ק"ג/שנהפליטות מהארובה

19,4891,81421,303ק"ג/שנהתהליכי הנעות והדממות

-1,39295ק"גפליטה ממוצעת בכל הנעה והדממה

PM

NOX

SOX
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הניטור הרציף בארובות תחנת הכוח אורות רבין,  תוצאותהאיגוד פיקח על  2018במהלך שנת 

 -לחברת החשמל ב"י השר להגנת הסביבה עהפליטה שנמסר  יתרבדרישות ה הידתלבדיקת עמ

 . 2016אוקטובר ב לתוקף, על פי חוק אוויר נקי, אשר נכנס 30.09.16

 רציף מעקב מתקיים עליהם, רבין אורות הכוח תחנת מארובות הנפלטים העיקרים המזהמים

 חמצני החד החנקן ריכוז. וחלקיקים חמצנית דו גופרית, החנקן תחמוצת חד:  הם האיגוד י"ע

 אמצעי וביעילות הבעירה טמפרטורת בתנאי, הנשרף בפחם החנקן בתכולת כתלות הינו הנפלט

 בתכולת כתלות הוא חמצנית הדו הגופרית יכוזר .5+6 ביחידות שהופעלו המזהם הפחתת

 יכוזר. 5+6 ביחידות הם גם שהורכבו המזהם להפחתת המערכות ויעילות בפחם הגופרית

 ההפחתה אמצעי וביעילות הנשרף בפחם האפר בתכולת כתלות הינו הנפלטים החלקיקים

 בשנת התקבלו רבין אורות הכוח תחנת מארובות פליטה נתוני(.  אלקטרוסטטיים  משקעים)

 המותקנים הרציפים הניטור ממדי, באיגוד הבקרה במרכז, דקות שש כל, אמת בזמן 2018

 פרמטרים באיגוד מתקבלים המזהמים לריכוזי פרט. הפליטה היתר דרישת י"עפ בארובות

, הפליטה גזי נפח, לדודים המוזן הפחם כמות, היחידות עומס כגון נוספים תפעוליים

 ריכוזי של הרציף הניטור נתוני.  ועודהפליטה,  גזי של ולחות חמצן אחוזבארובה,  טמפרטורה

 לשנת המרביים הרציף הניטור נתוני. מנורמלים כערכים באיגוד מתקבלים בארובות המזהמים

 . להלן ובתרשימים בטבלאות מוצגים 2018

 5-6 תארוב ושל 1-4 ייצור יחידות של בארובות הפליטה היתר"פ ע המותרים הפליטה ערכי

 .הבאה בטבלה מפורטים

 

: ערכי פליטה מרביים עפ"י דרישות היתר הפליטה, לאחר יישום תכנית הפחתת פליטות 14 טבלה

 :רבין אורות הכוח בתחנת( החדשה)ארובה  6-ו 5 ייצור דותביחי

 4 – 1יחידות  מזהם

 )מ"ג/מק"ת(

 6-ו 5יחידות 

 )מ"ג/מק"ת(

 דו גופרית

 150 1,380 חמצנית

 150 1,300 חנקן תחמוצות

 (2018 משנת)החל  20 50 חלקיקים

 

ה רציפה הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדיד תוצאות

 אלה: תנאים והתקיימ חשמל ייצור יחידתשל  הפעלהשנעשתה בשעות 

 .הפליטה ערכי על עולה אינו יממה במשך הניטור מדידות כל של תקף ממוצע .1

 .שנקבעו הפליטה מערכי שניים פי על עולה אינו הניטור מדידות של  תקף שעתי מממוצע .2
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 :הבאים במקרים"ל הנ הפליטה מערכי חריגה מאפשר הפליטה היתר, זאת עם

 לשנה שעות 120 עד, פליטה בגזיתקלה באמצעי טיפול במקרה של  .1

 ייצור ביחידת תקלה בעת .2

 ייצור יחידת של והדממה הנעה בזמני .3

 חדש וציוד אוויר מזהמי פליטות להפחתת חדשים לאמצעים קבלה בדיקות ביצוע בעת .4

 ייצור ביחידת

 שאושרה תוכנית פי על וכדומהקה מונעת ביצוע בדיקות כיול, בדיקות כשירות, תחזו בזמן .5

 מראש

 

  :הרציף הניטור ממצאי סיכום

 חלקיקים

, מותרת חריגה 4עד  1, לגבי ערכי הפליטה של חלקיקים ביחידות לעיל המפורטות להחרגות בנוסף

מכלל הממוצעים  5%מ"ג/מק"ת( של  100מריכוז חלקיקים של פי שניים מערך הפליטה )

 חת. השעתיים במהלך שנה א

 השעתי הפליטה מערךהחלקיקים  בריכוזיחריגות שעתיות  6סה"כ  נרשמו 3,4 -ו 1,2 בארובות

. ערך זה 0.08% -כ מהווהשעות החריגה מסה"כ שעות התפעול השנתי של היחידות,  מספר. המרבי

 .הפליטה יתרחריגה מסף המהווה  לאלא ומהזמן המותרים,  5%-מאד יחסית ל ךנמו

 חנקן תחמוצות

. על פי דיווח שהתקבל הערב בשעות 12.3.18 בתאריך התרחשהחנקן  תחמוצות בריכוז גהחרי

 במהלךבהתאם לדרישות היחידה לניהול המערכת.  מלא לעומס הועמסה 6 יחידהמתחנת הכוח, 

 תקלה עקב בדוד השריפה לתנאי האוויר כמות בין התאמה אי נוצרה 6 ביחידה בעומס העלייה

 .מהדוד ביציאה גבוהים חנקן תחמוצות ערכי התקבלו השבגינ, הוויסות במערכת

האמור לעיל החריגה מערך הפליטה של תחמוצות חנקן נבעה מתקלה ביחידת הייצור ולכן  לאור

 .הפליטה היתר מדרישות חריגה מהווה לא

 לא חרגו מסף ערכי הפליטה המותרים.  חמצנית דו גופרית ריכוזי -חמצנית דו גופרית

. בשגרה פעילה לא והיא מעקף כארובת מוגדרת 56 ארובה -(מעקף)ארובת  56 הבארוב גזים מעבר

 FGD) הסולקנים ותחזוקת תקלה  בזמן זו ארובה דרך נפלטים 6 יחידה או 5 מיחידה הפליטה גזי

 . היחידות של והדממות הנעות בזמן או(, שעות 120  עד

 שונות תקלות עקב דקות 50-ו שעות 16 במשך 56 ארובה דרך עברו הפליטה גזי 2018 בשנת

בזמן תקלה  56 בארובהגזי הפליטה  של למעבר בנוסף. 6-ו 5של יחידות  הסולקנים במתקני

פעמים בזמני הנעה  19ללא אמצעי טיפול כלשהם  56דרך ארובה  עברובסולקנים, גזי הפליטה 

 .6 ויחידה 5 יחידהוהדממה של 
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 ,SO2רווח בר סמך( של גופרית דו חמצנית, )לאחר הורדת  מרבי שעתי: סיכום ריכוז 16 טבלה

 2018, רבין אורות  הכוח תחנת מארובות

ארובה דרומית 

(12) 

ארובה אמצעית 

(34) 

- חדשה ארובה

 5יח' 

- חדשה ארובה

  6יח' 

ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(

ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(

ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(

ריכוז 

 חודש )מ"ג/מק"ת(
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 ינואר  277 112 821 754

 פברואר 107 123 813 748

 מרץ 117 189 868 766

 אפריל 116 110 835 690

 מאי 191 110 785 652

 יוני 96 163 748 816

 יולי 88 120 726 659

 אוגוסט 112 136 816 718

 ספטמבר 94 103 856 839

 אוקטובר 93 85 589 532

 נובמבר 91 91 669 648

 דצמבר 128 109 568 531

 מרבי ערך 277 189 868 839

2760 2760 300 300 

 תקן

 *פליטה 

 תקן הפליטה בממוצע שעתי הוא פי שניים מערכי הפליטה שנקבעו בהיתר הפליטה*

 

 

 

 

 

 

 מארובות, SO2בר סמך( של גופרית דו חמצנית,  רווח הורדת: סיכום ריכוז יממתי מרבי )לאחר 17 טבלה

 2018, רבין אורות הכוח תחנת

ארובה דרומית 

(12) 

ארובה 

 (34) אמצעית

- חדשה ארובה

 5יח' 

 חדשה ארובה

 6יח' -
 

ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(

ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(

ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(

ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
 חודש

 ינואר 69 71 776 723
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 פברואר 74 72 740 693

 מרץ 84 76 776 701

 אפריל 79 80 738 640

 מאי 72 84 737 624

 יוני 74 77 717 650

 לייו 69 75 660 596

 אוגוסט 73 84 720 623

 ספטמבר 85 78 793 707

 אוקטובר 83 75 567 502

 נובמבר 78 65 598 577

 דצמבר 80 73 532 480

 ערך מרבי 85 84 793 723

 תקן פליטה 150 150 1380 1380
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 הכוח תחנת רובותמא, NOבר סמך( של תחמוצות חנקן,  רווח הפחתת: סיכום ריכוז שעתי מרבי )לאחר 18 טבלה

 2018, רבין אורות

 (34ארובה אמצעית ) (12ארובה דרומית )

- חדשה ארובה

 5יח' 

 ארובה

יח' - חדשה

6  

 (ת"מק/ג"מ) ריכוז (ת"מק/ג"מ) ריכוז

 ריכוז

 (ת"מק/ג"מ)

 ריכוז

 חודש (ת"מק/ג"מ)

  ינואר 172 245 1,172 978

 פברואר 103 165 1,150 826

 מרץ 456 214 1,144 964

 אפריל 115 137 1,073 891

 מאי 96 156 1,111 807
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 יוני 85 138 1,105 830

 יולי 77 225 1,056 765

 אוגוסט 190 169 1,102 766

 ספטמבר 103 190 1,028 767

 אוקטובר 261 223 1,051 791

 נובמבר 243 127 1,039 1,017

 דצמבר 141 228 1,078 855

1,017 1,172 245 456 

 ערך

 מרבי

2600 2600 300 300 

 תקן

 *פליטה

 תקן הפליטה בממוצע שעתי הוא פי שניים מערכי הפליטה שנקבעו בהיתר הפליטה*
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 הכוח תחנת מארובות, NO)לאחר הפחתת רווח בר סמך( של תחמוצות חנקן,  מרבי יממתי: סיכום ריכוז 19 טבלה

 2018, רבין אורות

 (12ארובה דרומית )

ארובה אמצעית 

(34) 

 ארובה

יח' - חדשה

5 

 ארובה

יח' - חדשה

6  

 ריכוז )מ"ג/מק"ת(

ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(

ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(

ריכוז 

 חודש )מ"ג/מק"ת(

 ינואר  84 97 1,103 952

 פברואר 83 84 1,079 772

 מרץ 93 83 1,090 884

 אפריל 70 87 1,023 803

 מאי 79 93 1,003 745

 יוני 77 78 956 724

 יולי 72 76 982 713

 אוגוסט 83 79 949 723

 ספטמבר 82 76 945 746

 אוקטובר 106 73 971 764

 (12ארובה דרומית )
ארובה אמצעית 

  ארובה ארובה
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יח' - חדשה (34)

5 

יח' - חדשה

6 

 נובמבר 91 67 937 888

 דצמבר 79 71 1,001 830

 ערך מרבי 106 97 1,103 952

1300 1300 150 150 

 תקן

 פליטה
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, רבין אורות הכוח תחנת מארובות  חלקיקים של( סמך בר רווח הפחתת לאחר) מרבי שעתי ריכוז סיכום: 20 טבלה

2018 

ארובה דרומית 

(1,2) 

ארובה אמצעית 

(3,4) 

 חדשה ארובה

 5יח' -

 חדשה ארובה

  6יח' -

 ריכוז

 (ת"מק/ג"מ)

 ריכוז

 (ת"מק/ג"מ)

 ריכוז

 (ת"מק/ג"מ)

 וזריכ

 חודש (ת"מק/ג"מ)

  ינואר 0 26 86 75

 פברואר 0 22 129 146

 מרץ 0 1 73 98

 אפריל 0 0 98 79

 מאי 3 14 83 131

 יוני 22 0 86 109

 יולי 11 0 91 80

 אוגוסט 12 15 75 66

 ספטמבר 12 17 74 54

 אוקטובר 12 4 64 46

 נובמבר 15 14 65 65

 דצמבר 10 0 96 81

 ערך מרבי 22 26 129 146

100 100 40 40 

 תקן

 פליטה

  3,4 -ו 1,2תקן הפליטה בממוצע שעתי הוא פי שניים מערכי הפליטה שנקבעו בהיתר הפליטה ; בארובות  *
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 הכוח תחנת מארובות  חלקיקים של( סמך בר רווח הפחתתמרבי )לאחר  יממתי: סיכום ריכוז 21 טבלה

 2018, רבין אורות

  

 

 דרומית ארובה

(12) 

 אמצעית ארובה

(34) 

 חדשה ארובה

 5' יח-

 חדשה ארובה

  6' יח-

 ריכוז

 (ת"מק/ג"מ)

 ריכוז

 (ת"מק/ג"מ)

 ריכוז

 (ת"מק/ג"מ)

 ריכוז

 חודש (ת"מק/ג"מ)

  ינואר 0 8 39 15

 פברואר 0 0 45 47

 מרץ 0 0 18 16

 אפריל 0 0 12 19

 מאי 0 1 37 39

 יוני 12 0 32 35

 יולי 3 0 41 36

 אוגוסט 6 3 35 27

 ספטמבר 6 8 39 12

 אוקטובר 4 0 27 9

 נובמבר 4 5 25 26

 דצמבר 0 0 35 34

 ערך מרבי 12 8 45 47

50 50 20 20 

 תקן

 פליטה
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 2018 - רבין אורות הכוח תחנת בארובות דיגום

קופתיות בוצעו . הבדיקות הת2018 שנת במהלך שהתבצעו בארובה מדידות תוצאות סיכום להלן

הבדיקות  תוצאותלמדידות בארובה.  17025ע"י צוות מדידה של חברת החשמל המוסמך לאיזו 

 . התקנות מסף חריגה איןעמידה בערכי הפליטה של תחנת הכוח אורות רבין.  מראות

 

 2018 בשנת שבוצעורבין  אורותבאתר  34וארובה  12דיגומי ארובה   תוצאות טבלת

 

  

ארובה 34ארובה 34ארובה 34ארובה 12ארובה 12ארובה 12נקודת דיגום

221+2444יחידות עובדות

298572985729857298592985929859מזהה ארובה

25.11.1827.11.182.12.1827.11.184.12.186.12.18תאריך דיגום

229055022936273931164226837023452342538706מ"ק/שעה-ספיקה בפועל
ספיקה בתנאים 

150479715283172642058149695515960631703342מ"ק/שעהסטנדרטים

16.5416.5628.3916.3816.9418.33מטר/שניהמהירות

ערך פליטהסימולמזהם  נבדק

-16.8---21.6מ"ג/מק"תPM50חלקיקים

-1117.8---1083.7מ"ג/מק"תNOX as NO21300תחמוצות חנקן

-435.7---481.7מ"ג/מק"תSO21380גופרית דו חמצנית

-12.7---12.2מ"ג/מק"תCO200פחמן חד חמצני

-3.8---11.67מ"ג/מק"תאין תקןHClמימן כלורי

-0.30>---0.32>מ"ג/מק"תאין תקןHBrמימן ברומי

-9---10.47מ"ג/מק"תאין תקןHFמימן פלואורי

-0.20>---0.22>מ"ג/מק"תאין תקןClכלור

-0.18>---0.20>מ"ג/מק"תאין תקןBrברום

------מ"ג/מק"תאין תקןFפלואור

--4.60E-09-5.10E-09-מ"ג/מק"תDioxin1.00E-07דיאוקסינים

--0.0000068>-0.0000066>-מ"ג/מק"תאין תקןC20H12בנזו-א-פירן
כספית 

0.0009>--0.0006>--מ"ג/מק"תאין תקןHgותרכובויתיה

0.0028>--0.0016>--מ"ג/מק"תאין תקןCdקדמיום

0.0107>--0.0062>--מ"ג/מק"תאין תקןTlתליום

0.004--0.0175--מ"ג/מק"תאין תקןSbאנטימון

0.0003>--0.014--מ"ג/מק"תאין תקןAsארסן

0.0254--0.0044>--מ"ג/מק"תאין תקןPbעופרת

0.0278--0.0063>--מ"ג/מק"תאין תקןCrכרום

0.0047>--0.0061--מ"ג/מק"תאין תקןCoקובלט

0.0057>--0.0033>--מ"ג/מק"תאין תקןCuנחושת

0.2155--0.0016>--מ"ג/מק"תאין תקןMnמנגן

0.0141>--0.0082>--מ"ג/מק"תאין תקןNiניקל

0.0057>--0.0033>--מ"ג/מק"תאין תקןVונדיום

0.0057>--0.0033>--מ"ג/מק"תאין תקןSnבדיל

ריכוז נמדד בארובה
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 בשנת שבוצעורבין  אורות( באתר FGD -)אחרי מתקן ה 60וארובה  50יגומי ארובה  ד תוצאות טבלת

2018 

 

 

 

 

ארובה 60ארובה 60ארובה 60ארובה 50ארובה 50ארובה 50

555666יחידות עובדות

194755194755194755194756194756194756מזהה ארובה

21.02.1819.8.1821.8.1818.3.1821.3.1817.9.18תאריך דיגום

  3,282,233  2,111,136     3,309,769  3,340,303  3,173,025 2,058,560מ"ק/שעהספיקה בפועל
ספיקה בתנאים 

  2,375,654  1,503,171     2,410,986  2,358,196  2,246,500 1,475,598מ"ק/שעהסטנדרטים

14.6622.5923.7822.0022.0023.37מטר/שניהמהירות

ערך פליטהסימולמזהם  נבדק

-17.4---7.5מ"ג/מק"תPM20חלקיקים

תחמוצות חנקן

NOX as 

NO215096---148.6מ"ג/מק"ת-

-50.3---134.4מ"ג/מק"תSO2150גופרית דו חמצנית

-10.5---32.3מ"ג/מק"תCO200פחמן חד חמצני

0.24>---0.482-מ"ג/מק"תHCl1מימן כלורי

0.36>---0.256>-מ"ג/מק"תאין תקןHBrמימן ברומי

0.25>---0.277>-מ"ג/מק"תHF3מימן פלואורי

0.20>---0.429-מ"ג/מק"תאין תקןClכלור

0.18>---0.185>-מ"ג/מק"תאין תקןBrברום

------מ"ג/מק"תאין תקןFפלואור

0.07>---0.038>-מ"ג/מק"תNH35אמוניה

--4.00E-09--2.90E-09מ"ג/מק"תDioxin1.00E-07דיאוקסינים
כספית 

0.0408>--0.0052>--מ"ג/מק"תHg0.03ותרכובויתיה

Cd--<0.0008--<0.1251קדמיום

Tl--<0.0003--0.0197תליום

Sb--<0.0008--<0.1251אנטימון

As--<0.0018--<0.0015ארסן

Pb--<0.0008--<0.0626עופרת

Cr--<0.0008--<0.0626כרום

Co--<0.0008--<0.0626קובלט

Cu--<0.0017--<0.0626נחושת

Mn--0.0037--<0.0313מנגן

Ni--0.0016--<0.0312ניקל

V--0.001--<0.1251ונדיום

Sn--0--<0.0313בדיל

As--<0.0018--<0.0015ארסן

--C20H12---<0.00000056בנזו-א-פירן

Cd--<0.0008--<0.1251קדמיום

Co--<0.0008--<0.0626קובלט

Cr--<0.0008--<0.0626כרום

מ"ג/מק"ת0.5

מ"ג/מק"ת0.05

ריכוז נמדד בארובה

מ"ג/מק"ת0.05
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 המוניציפאלי בתחום מדרום מנשה רמות לבין, מצפון הכרמל רכס בין ממוקמת חגית הכוח תחנת

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

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

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

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

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

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

                        .מגוואט 1,400 -כ הוא חגית הכוח בתחנת

 

 חגית הכוח בתחנת הייצור יחידות נתוני

 יצור יחידת' ומס שם

 חשמל

  ייצור כושר

 (מגוואט)

 גזי ארובת גובה

 (מטר)  הפליטה

 טכנולוגיה הפעלה מועד

 גז טורבינת - 3

 גז טורבינת - 4

 קיטור טורבינת - 7

115 

115 

100 

30 

30 

70 

1994 

1994 

2002 

 :צירי תלת מ"מחז

 ותוספת גז טורבינות 2

 קיטורית

 גז טורבינת - 5

 גז טורבינת - 6

 קיטור טורבינת - 8

115 

115 

100 

30 

30 

70 

1996 

1996 

2002 

 :צירי תלת מ"מחז

 ותוספת גז טורבינת

 קיטורית

 :צירי חד מ"מחז 2007 80 360 וקיטור גז טורבינת – 2

 ותוספת גז טורבינות 2

 קיטורית
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 יצור יחידת' ומס שם

 חשמל

  ייצור כושר

 (מגוואט)

 גזי ארובת גובה

 (מטר)  פליטהה

 טכנולוגיה הפעלה מועד

 גז טורבינת - 1

 קיטור טורבינת - 9

256 

119 

45 

70 

2010 

2013 

 :צירי דו מ"מחז

 ותוספת גז טורבינת

 קיטורית

    1395 כ"סה

 

בעיקר  הייתה חשמל ייצורסולר לצרכי  שריפתייצור החשמל באתר חגית התבסס על גז טבעי.  2018 בשנת

הדלק הנשרף  וסוגייצור החשמל  כמותכאשר קיים ביקוש גדול לחשמל.  2018 ואוגוסט לייומאי,  בחודשים

אשר  הטבעי הגז משאבי של לחלוקתנקבע על פי שיקולים של מנהל מערכת החשמל ברמה הארצית  בתחנה

 מגיע מאסדת תמר וספינת גז טבעי מונזל לגיבוי.

 

 

 2018 לשנת חגית הכוח תחנת נתוני סיכום

 5,439,995 (ש"מגווט) לחשמ ייצור

 20,406.4 חשמל ייצור יחידות – בשנה הפעלה שעות

 6,642.5 (שנה/טון) סולר דלק צריכת

 771,944 (שנה/טון) טבעי גז צריכת
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  חגיתדיגום בארובות תחנת הכוח 
 שמלהח חברת של מדידה צוות י"ע 2018 שנת במהלך שהתבצעו ארובות דיגומי תוצאות סיכום להלן

. טבעי בגז עבודה בזמן בוצעו החשמל ייצור ביחידות הבדיקות כל. בארובה למדידות 17025 לאיזו המוסמך

 עמידה על מצביעות הבדיקות תוצאות כל. סולר שריפת בזמן בוצעו הייצור ליחידות עזר דוודי של בדיקות

 . הפליטה בערכי

 מוסקים הדוודים. הקיטורית היחידה של יתראשונ להנעה משמשים אשר ,עזר דודי 4 קיימים חגית באתר

 דליפות מפני הטורבינה לאטימת המשמש קיטור) הקיטור לטורבינות אטימה קיטור ומספקים בסולר

 מחויבים אלה דוודים. הדיארטור לחימום וקיטור (עובדת אינה היחידה כאשר במעבה ואקום ופריצות

 .בשנתיים פעם ארובה בדיגום

 

 2018 לשנתרובות תחנת הכוח חגית ממצאי דיגום בא ריכוז

 
 

 

 

 2018לשנת תחנת הכוח חגית של דוודי עזר בממצאי דיגום בארובות  ריכוז

 

 

 

 

 

יחידה 6יחידה 5יחידה 4יחידה 3יחידה 2יחידה 19נקודת דיגום

1631798366437807378093781137813מזהה ארובה

10.12.1819.12.1820.12.1810.1.1928.2.1931.12.18תאריך דיגום

גז טבעיגז טבעיגז טבעיגז טבעיגז טבעיגז טבעידלק

283938427549141761924175829617465001792260מ"ק/שעהספיקה בפועל
ספיקה בתנאים 

187430817459311066897110473210793831085610מ"ק/שעהסטנדרטים

20.523.0723.0623.0122.8623.45מטר/שניהמהירות

ערך פליטהסימולמזהם  נבדק

0.60.462.461.142.242.25מ"ג/מק"תPM5חלקיקים

22.923.72517.12120.4מ"ג/מק"תNOX as NO250תחמוצות חנקן

000000מ"ג/מק"תSO210גופרית דו חמצנית

1.40.515.62120.821.2מ"ג/מק"תCO75פחמן חד חמצני

ריכוז נמדד בארובה

דוד עזר 8דוד עזר 7דוד עזר 19

181707181723181731מזהה ארובה

17.12.182.1.1927.12.18תאריך דיגום

סולרסולרסולרדלק

137871375013725מ"ק/שעהספיקה בפועל
ספיקה בתנאים 

820874397295מ"ק/שעהסטנדרטים

9.969.939.91מטר/שניהמהירות

ערך פליטהריכוז נמדד בארובהערך פליטהסימולמזהם  נבדק

2016.4202.727.9מ"ג/מק"תPMחלקיקים

350203.7700181.6148.8מ"ג/מק"תNOX as NO2תחמוצות חנקן

17063.71705.65.9מ"ג/מק"תSO2גופרית דו חמצנית

801.2801.61.3מ"ג/מק"תCOפחמן חד חמצני

ריכוז נמדד בארובה
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 חגיתתחנת הכוח בארובות  פיקוח ניטור רציף

 ימים 7 ביממה שעות 24 אמת בזמן, רציף באופן מנוטרות חגית הכוח תחנת מארובות הפליטות

 האיגוד. באיגוד הבקרה מרכז אל משודרים הניטור נתוני. חנקן תחמוצות ריכוזי למדידת בשבוע

 לריכוזי במקביל. הפליטה בתקני עמידה וחישוב הנתונים זמינות, הנתונים איכות על מפקח

 הפליטה בגזי מים תכולת, חמצן אחוז, לחץ, טמפרטורה גם בארובה נמדדים חנקן תחמוצות

, יחידה כל של החשמלי ההספק הם באיגוד שמתקבלים נוספים נתונים.  הפליטה גזי וספיקת

 . יחידה לכל המוזן סולר וספיקת טבעי גז ספיקת

 המתקבלים הנתונים עיבוד. 2016 ספטמבר בחודש פליטה היתר קיבלה חגית הכוח תחנת

 :הבאים הפליטה היתר תנאי בסיס על מבוצע הרציף מהניטור

 מערכי כחריגה יראו לא החשמל ורייצ יחידת של ההפעלה בשעות שנעשו רציף ניטור תוצאות

 :אלה בתנאים, הפליטה

 בזמן הפליטה ערך ואילו ת"מק/ג"מ 50 הוא ביחידות טבעי גז שריפת בזמן הפליטה ערך .1

 .ת"מק/ג"מ 120 הוא ביחידות סולר שריפת

 .הפליטה ערכי על עולה אינו ליממה תקף ממוצע .2

 .הפליטה מערכי שניים פי על עולה אינו לשעה תקף ממוצע .3

 ת"מק/ג"מ ביחידות המזהם ריכוז של נמדד שעתי אריתמטי ממוצע הינו תקף ממוצע .4

 של הפליטה בערך מוכפל 20% של בשיעור חנקן לתחמוצות סמך בר רווח של בהפחתה

 . מזהם אותו

 זמני, יחידות של והדממה הנעה זמני את כולל אינו והיממתי השעתי הממוצע חישוב .5

 באמצעי תקלות של זמנים, הנקוב מההספק 70%-מ ךנמו ההספק בהם היחידה של עבודה

 .מונעת ותחזוקה כשירות, כיול זמני, פליטה בגזי טיפול

 

 בהתאםעיבוד נתונים  לאחרובתרשימים הבאים מוצגים תוצאות הניטר הרציף  בטבלאות

לתנאי היתר הפליטה. התרשימים מציגים את הממוצע השעתי המרבי והממוצע היממתי 

 כלת ייצור בכל חודש גם בזמן שריפת גז טבעי וגם בזמן שריפת סולר. המרבי בכל יחיד

 .הפליטה היתר בתנאי עומדים הערכים

 עבדו חגית באתר הייצורמיחידות  חלק 2018 ואוגוסט יולי, מאי יםבחודש כי לראות ניתן

 לדרישת היחידה לניהול מערכת החשמל.  בהתאםבסולר 

 102 היה( סמך בר רווח הפחתת)לפני  שנמדד תחמוצות חנקן שלהשעתי המרבי  הריכוז

 .בסולר עבודה בזמן 24.5.18 בתאריך 2 ביחידה"ג/מק"ת מ

 בתאריך 2 ביחידה"ג/מק"ת מ 32 היה סמך בר רווח הפחתת לאחר המרבי היממתי הריכוז

 .טבעי גז היום כל שרפה היחידה שבו 18.4.18
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 וסולר טבעי גז שריפת בזמן 2018 לשנת יתחג הכח מתחנת חנקן תחמוצות של מירבי שעתי ריכוז

 מ"ג למק"ת 10לאחר הפחתת רווח בר סמך של  (באפור מסומן)

 
 

 בזמן שריפת גז טבעי וסולר 2018מירבי של תחמוצות חנקן מתחנת הכח חגית לשנת  יממתיריכוז 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nox 6 יחידה Nox 5 יחידה Nox 4 יחידה Nox 3 יחידה Nox 2 יחידה Nox 1+9 יחידה

ריכוז )מ"ג/מק"ת( ריכוז )מ"ג/מק"ת( ריכוז )מ"ג/מק"ת( ריכוז )מ"ג/מק"ת( ריכוז )מ"ג/מק"ת( ריכוז )מ"ג/מק"ת( חודש

0 8 6 4 27 7 ינואר 

0 6 8 5 34 16 פברואר

0 0 1 0 40 24 מרץ

0 0 7 3 39 39 אפריל

0 0 0 7 92 82 מאי

0 0 0 0 32 38 יוני

1 0 18 38 74 68 יולי

2 18 22 7 18 47 אוגוסט

0 4 9 33 24 26 ספטמבר

5 7 12 15 33 31 אוקטובר

9 10 4 18 34 30 נובמבר

4 0 3 10 27 18 דצמבר

9 18 22 38 92 82 ערך מרבי

100תקן

Nox 6 יחידה Nox 5 יחידה Nox 4 יחידה Nox 3 יחידה Nox 2 יחידה Nox 1+9 יחידה

ריכוז )מ"ג/מק"ת( ריכוז )מ"ג/מק"ת( ריכוז )מ"ג/מק"ת( ריכוז )מ"ג/מק"ת( ריכוז )מ"ג/מק"ת( ריכוז )מ"ג/מק"ת( חודש

0 0 0 0 22 4 ינואר 

0 0 0 0 28 10 פברואר

0 0 0 0 28 17 מרץ

0 0 0 0 32 26 אפריל

0 0 0 0 31 28 מאי

0 0 0 0 19 15 יוני

0 0 2 19 31 14 יולי

0 0 0 0 13 15 אוגוסט

0 0 0 3 15 17 ספטמבר

0 0 0 0 26 15 אוקטובר

0 0 0 1 26 15 נובמבר

0 0 0 0 21 12 דצמבר

0 0 2 19 32 28 ערך מרבי

50תקן



 [80] 

 

 לאחר וסולר טבעי גז שריפת ןבזמ 2018 לשנת חגית הכח מתחנת חנקן תחמוצות של מירבי שעתי ריכוז גרף

 יטבע בגז לפליטה התקן וסימון"ת למק"ג מ 10 של סמך בר רווח הפחתת

 

 מ"ג למק"ת 10לאחר הפחתת רווח בר סמך של  באפור( מסומן) 

 

 

וסולר בזמן שריפת גז טבעי  2018מירבי של תחמוצות חנקן מתחנת הכח חגית לשנת  יממתיריכוז  גרף

 טבעי בגז לפליטה התקן וסימון"ת למק"ג מ 10 של ךסמ בר רווח הפחתת לאחר
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תחנת הכוח קיסריה ממוקמת בתחום המוניציפאלי של עיריית אור עקיבא. תחנת הכוח כוללת 

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

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

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

 

 קיסריה הכוח בתחנת הייצור יחידות נתוני

 יצור יחידות
)טורבינות גז וטורבינות  

 קיטור(

  הספק

 )מגוואט( 

 ארובה גובה

 )מטר מעל פני הקרקע( 

 1A 20 8' יח

 1B 20 8' יח

 2A 20 8' יח

 2B 20 8' יח

 3A 25 12' יח

 3B 25 12' יח

 

 

 2018 לשנת קיסריה הכוח תחנת נתוני סיכום

 923 )מגווט"ש( חשמל ייצור

 303 )טון/שנה( סולר דלק צריכת

 38.3 בשנה הפעלה שעות
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התפלגות היקף הייצור והפליטות מתחנות הכוח אורות רבין 

 וחגית

הבא מוצגים התפלגות היקף הייצור ופליטת המזהמים הסגולית )כלומר כמות  בתרשימים

המזהמים הנפלטת לכול מגווט"ש המיוצר ע"י התחנה( מתחנות הכוח אורות רבין וחגית 

 6 -ו 5אורות רבין בוצעה חלוקה בין יחידות ייצור  בתחנת כוח הפחמיתבשטח האיגוד.  תהנמצאו

ליטות של חלקיקים, תחמוצות חנקן וגופרית דו חמצנית אשר פועלות עם אמצעים להפחתת פ

שפועלות רק עם אמצעים להפחתת חלקיקים. באתר חגית פועלות  1-4לבין היחידות הישנות יותר 

יחידות מחז"מים אשר שורפות גז טבעי מרבית השנה וסולר כגיבוי לצורך שמירה על כשירות  6

 ובזמן תקלה. 

 -באורות רבין כ 1-4מגוואט, ביחידות  1,400 -כוח חגית הוא כסה"כ כושר ייצור החשמל בתחנת ה

מגוואט אך היחידות אינן עובדות בכושר ייצור  1,150באורות רבין  5-6מגוואט וביחידות  1,400

 .70% -של כשנתי עובדות בכושר ייצור ממוצע  5-6יחידות ייצור לדוגמא,  ,מלא

מכלל  38%עבדו בהיקף הגדול ביותר וסיפקו הישנות  1-4מהתרשימים ניתן לראות כי יחידות 

היקף הייצור השנתי באזור, זאת למרות שרמת פליטות המזהמים מיחידות אלה היא הגבוהה 

גבוהה בסדרי גודל  1-4ביותר. רמת הפליטות של תחמוצות חנקן וגופרית דו חמצנית ביחידות 

 טות החלקיקים.בפלי 4ובמחז"מים בחגית וגבוהה פי  5-6מרמת הפליטות ביחידות 
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ושמה לעצמה מטרה  1981המעבדה לכימיה אנליטית לבדיקת שפכים וקולחים הוקמה בשנת 

בדיקות שפכים וקולחים עבור עסקים ותעשיות מרכז מקצועי ומרכז נתונים עבור  להיות

נבדקות מידי יום ממגוון רחב של הנמצאים ברחבי האיגוד. בדיקות שפכים וקולחים נדגמות ו

גופים המזרימים שפכים לקווי ההולכה הציבוריים וזאת על מנת ולהבטיח את תפקודם התקין 

 של מכוני הטיהור באזור.

 

מדיניות המעבדה הנה לספק למערך פיקוח התעשייה שירותי בדיקה העונים על דרישות הרשויות 

, תקנים ותקנות לאומיים ובינלאומיים השונות תוך הקפדה על התאמה לנוהלי הבדיקות

מחייבים. כאשר, חלק ניכר מפעילות המעבדה הינו ביצוע הדיגום באופן מקצועי ומוסמך. הדיגום 

והטיפול המקדים בדוגמה עומד בבסיס אמינות התוצאות המעבדתיות המסופקות על ידי 

 . על פי נהלים ידועים  ותחת הסמכה המעבדה ונעשה

קות כימיות של שפכים וקולחים מסוגים שונים לקביעת הרכבם ואיכותם של המעבדה מבצעת בדי

השפכים ופועלת תחת סטנדרטים של אבטחת איכות כחלק מעמידה בסטנדרטים אלו המעבדה 

  .משתתפת בקביעות במבחני השוואה בינלאומיים, המעידים על כשירותה לספק תוצאות מהימנות

 

 : תחומי העיסוק של המעבדה

יקות כימיות של שפכים מסוגים שונים כדי לקבוע את מידת התאמתם לטיפול ביצוע בד .1

 .במכוני טיהור

ביצוע בדיקות כימיות של שפכים מסוגים שונים כדי לקבוע את מידת התאמתם לטיפול  .2

ביצוע בדיקות כימיות של מי קולחים על מנת לקבוע אם איכותם תואמת את  .במכוני טיהור

 .תקנות בריאות העם

 .ירותי מעבדה אנליטית ושירותי דיגום ללקוחות שונים בארץמתן ש .3

 

קוחות המעבדה ניתן למנות מכוני טיהור שפכים, רשויות מקומיות, מפעלי תעשייה, תאגידי בין ל

מים וביוב ועוד. כל הבדיקות הנערכות במעבדה עברו תיקוף כנדרש בתקנים והמעבדה פועלת 

וצאה מכל האמור לעיל תוצאות הבדיקות תחת הסמכה של הרשות להסמכת מעבדות. כת

 המסופקות על ידי מעבדת השפכים באיגוד מאופיינות ברגישות גבוהה ואמינות מוכחת. 

 

 : סוגי הבדיקות

קיבלה המעבדה לראשונה, הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת  2003החל מחודש אפריל שנת 

כיום המעבדה בעלת תעודת  מעבדות ומרחיבה את מאגר שיטות הבדיקה המוסמכות כל העת.
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פרמטרים כימיים )אנליזות שונות(. הבדיקות מתבצעות בשיטות סטנדרטיות בינ"ל  31-הסמכה לכ

. הבדיקות Standard Methods for the examination of water and wastewateהמתבססות על 

טחת איכות מוכרות ע"י המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות. המעבדה מפעילה מערכת אב

 . Iso/Ies Guide ופועלת עפ"י נוהלי מדריך האיכות ונהלים מקצועיים בהתאם לדרישות של

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המעבדה עברה מבדק הסמכה שבו המעבדה הוסמכה מחדש בהתאם להסמכה  2018בסוף שנת 

 הרחבת .דיגום ובדיקות שדההקודמת ובנוסף נערך מבדק להרחבת ההסמכה לשיטות נוספות ול

מכה זו שמה את המעבדה בשורה הראשונה של מעבדות איכות סביבה הנותנות שירות תחת הס

וכלה בהוצאת תעודה הפורטת את  אמין החל מהשלב הקריטי של דיגוםהסמכה, מקצועי ו

 תוצאות האנליזות המבוקשות לאותה נקודת דיגום.

קוחותינו. לדוגם רכב כאמור, שירותי המעבדה כוללים ביצוע דיגום מקצועי ואיסוף הדגימה מל

, וכן ציוד לדיגום קרקע, ביוב, מי  (pH) דיגום הכולל את מיטב ציוד הדיגום כמו מקרר, הגבה

 .קולחין ומים

 

 

 :המכשור במעבדה

המעבדה מצוידת במכשור חדשני ומשוכלל לביצוע בדיקות ברמה גבוהה, הכולל בין היתר 

 ICP-OES שיר למדידת מתכותומכ  UV-Visמופקטרופוטומטר ממוחשב לעבודה בתחוס

(Inductively Coupled Plasma -Optical Emission Spectroscopy)   לאנליזה מהירה אמינה

. בנוסף קיימים מגוון רחב של ובו זמנית של מספר רב של יסודות ברגישות ובדיוק גבוהים

 וגמה: מערכותשפכים וקולחים כמו לד-מכשירים אנליטייים הבאים לתת מענה למגוון בדיקות מי

, קצב פירוק ביוכימי ועוד. מעבדת ילות צח"ב )צריכת חמצן ביולוגית(מכשירים לקביעת רע

שעות וכן במד ספיקה. מכשור זה מוצב אצל  24 -האיגוד מצוידת במכשירי דיגום אוטומטיים ל
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הלקוחות בהתאם להזמנה. ביצוע בדיקות כימיות לשפכים וקולחים בהתאם לדרישת הלקוח.  

(, היא אחת הבדיקות הנפוצות במי שפכים ומהווה מסה CODצריכת חמצן כימית במים )יזת אנל

קריטית בבדיקות המעבדה השגרתיות. ייעול וקיצור זמן הטיפול בבדיקה זו מהווה גורם חשוב 

במתן מענה ללקוחות. בדיקת פרמטר זה בערכה בה משתמשים בקיט קנוי נכנסה לשימוש ע"י 

הגנת אותו כינס וניהל המשרד ל "האחדת שיטות"זמן רב. בפורום  המעבדות השונות מזה

הסביבה נמצא שרוב המעבדות האמונות על שפכים וקולחים ומוסמכות משתמשות בקיט מסחרי, 

מעבדת השפכים רכשה מכשיר  2018בשנת עול השירות אותו נותנת המעבדה, ילאור כך ולמען י

 בעזרת קיט מסחרי. CODלמדידת 

המעבדה וצוות אגף התעשיות באיגוד רכש במהלך השנים ידע רב בתחום שפכי  צוות עובדי

תעשיות והבנה מעמיקה בניתוח תוצאות הבדיקות ויישום המלצות להפחתת עומסים במקור 

( תאנליטיקאיות )כולל החלפה לחל" 2הצטרפו למעבדת השפכים  2018מתעשיות מזהמות. בשנת 

 ע"י אנשי המקצוע במעבדה וגורמים חיצוניים.ודוגם שעברו הדרכה והסמכה קפדניים 

 .כולל רובוט דיגום המשמש לעבודה רציפה OES-ICPבתמונה מכשיר 

 

 ייחודיות המעבדה:

שלא למטרות רווח  מוסמך הפועלמקצועי  אגףמעבדת השפכים באיגוד ערים שרון כרמל הינו 

 התוצאות. באופן עצמאי ובלתי תלוי הן בדיגום והן באנליזת ו

 

התעשיות פועל בשיתוף פעולה ומקצועיות לניתוח תוצאות בדיקות המעבדה.  תוצאות אלו  אגף

מאפשרות מתן מענה כולל ומקצועי של כלל האיגוד הכולל: ניתוח נתונים, הסקת מסקנות וקישור 

וליווי התעשייה במציאת פתרונות לתהליכי ייצור וקדם טיפול במפעלים, איתור מקור הבעיה 

 כל זאת תחת ראייה רחבה של תהליכים. ימים.טכנולוגים מתא
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החל מתהליך הדיגום וכלה  ,המעבדה מבצעת את עבודתה על כל היבטיהלציין ולהדגיש כי יש 

 תחת הסמכה ובאיכות ומקצועיות ללא פשרות.  ,בהנפקת תעודה עם תוצאות הבדיקות

 

 :2018סיכום שנת 

ם הן מבחינת היקף הלקוחות והן של מעבדת השפכי צמיחהתה שנה של המשך יהי 2018שנת 

על ידי אנשי  2017תוכנת המעבדה שפיתוחה החל בשנת מבחינת כוח אדם מקצועי במעבדה. 

ניהול הדוגמאות הנכנסות הורחבה ושודרגה לתת מענה כולל לכלל צרכי המעבדה, החל מ האיגוד

בהוצאת תעודת , דרך מעקב אחר התקדמות העבודה על פי תוכנית העבודה וכלה לעבודה במעבדה

הוכנסה התוכנה לשימוש שיגרתי ע"י  2018אנליזה ממוחשבת. כבר בסוף רבעון הראשון של שנת 

תוך שיתוף פעולה מלא בין איש  פיתוח התוכנה כולה נעשה ע"י אנשי האיגוד אנשי המעבדה.

ע"י  גרתי בתוכנההשימוש הש חשוב ומנהל האיכות לפיתוח מיטבי ומותאם לשימושי המעבדה.המ

חשוב תהליך מ דרוג והתאמת התוכנה לצרכי המשתמשים על בסיסי יומיומי.המעבדה מוביל לש

התוכנה נותנת מענה לרוב דרישות המעבדה, מערך מעבדת השפכים עדיין לא הסתיים, אך כאמור 

  מייעלת בפועל את עבודת אנשי המעבדה ומאפשרת גישה לנתונים לניהול מיטבי.

 :2018ל מעבדת השפכים בשנת להלן סיכום עיקרי העשייה ש

דיגומים, שפכים נחלים קולחים )לא כולל  3048 -שנה בוצעו על ידי דוגם המעבדה כבמהלך ה .1

 מי רשת( עבור הלקוחות העיקריים של האיגוד: 

 )חוק העזר של האיגוד )אור עקיבא, פרדס חנה, בנימינה, פארק תעשיות קיסריה 

 חברה הכלכלית עמק חפר 

  מי חדרה 

 זורית חוף כרמלמועצה א 

 מעינות העמקים זיכרון יעקב 

 מועצה אזורית מגידו 

 עיריית נשר 

 )פלגי מים )מט"ש ניר עציון 

 מט"ש חדרה 

  נחל חדרה 

 לקוחות פרטיים 

 2018מספר הדיגומים שנעשו עבור הלקוחות העיקריים של האיגוד בשנת  מצורף גרף המתאר את

 (. 1)גרף 

 .2, גרף ת נפח העבודה שלההמעבדה הגדילה אבמהלך השנה הנוכחית 
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כל דוגמא הנכנסת למעבדה נבדקת עבור פרמטרים שונים הנותנים תמונה כללית למצב השפכים 

והקולחים ומהווים בסיס לקביעת תוכנית טיפול בשפכים. מספר הפרמטרים הנבדקים עבור כל 

ובהתאם  פרמטרים שונים. פרמטרים אלו כאמור נבדקים תחת הסמכה 23ועד  7דוגמה נע בין 

מתאר את מספר הבדיקות שהתבצעו במעבדה עבור  3 ףלשיטות תקניות בינלאומיות. גר

הפרמטרים העיקריים הנבדקים במעבדה. על פי הנתונים, מספר הבדיקות שהתבצעו במעבדה 

 בדיקות. 20,000  מעלבשנה זו עבור מגוון הפרמטרים השונים ) עבור הדוגמאות השונות( 

 

 

 :עבור לקוחות עיקריים 2018מים שנדגמו במהלך שנת מספר הדיגו :1גרף 

 

 

ניתן לראות שעיקר פעילות הדיגום מרוכזת באזור עמק חפר יחד עם זאת, שאר הדיגומים 

 מפוזרים בכל הרשויות הנמצאות בשטח האיגוד.
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 דוגמאות' מס

 עמק חפר

החברה הכלכלית עמק 
 חפר

 אחר

 מי מגידו

 מי חדרה

 חוף כרמל

 אור עקיבא

 זכרון יעקב
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 :2גרף 

 .2016מספר הדיגומים שבוצעו על ידי מעבדת השפכים החל משנת 

 

 
מים המבוצע ע"י האיגוד גדל עם השנים בכדי לתת מענה ותמונה כוללת לאיכות מספר הדיגו 

 .השפכים והקולחין

 

 :3גרף 

, על פי סוג הבדיקה )מוצגות בדיקות 22,000-, כ 2018שהתבצעו במעבדה בשנת  חלוקת מספר הבדיקות

  הבדיקות העיקריות בלבד(.
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       בכדי לתת מענה לדרישה מכתם לפעילותקליטת אנליטיקאיות ודוגם חדשים, הדרכתם והס   .1

 .הגדלה של לקוחות לדיגומים ובדיקות במעבדת האיגוד

 הכנסת המעבדה למדדי איכות ובדיקות שגרתיות של הבטחת איכות ועמידה בדרישות. .2

בעזרת קיט מסחרי. בכך המעבדה מצטרפת, בהתאם  CODרכישת מכשור חדש לבדיקות  .3

, למספר רב של מעבדות העורכות את הבדיקה בדרך זו, ובכך הסביבההגנת להמלצות המשרד ל

קיצרה את משך הבדיקה, צמצמה משמעותית את נפח הממסים האורגניים והאנאורגניים 

 המשמשים לאנליזה והגדלת בטיחות העובדים.
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 בשטח האיגוד קיימות תעשיות רבות בעלות פוטנציאל זיהום.

ת באיגוד בוחן את מגוון ההשפעות הסביבתיות של כלל התעשיות הקיימות במרחב, אגף התעשיו

ומוביל אותם לאסדרה סביבתית. האגף עוסק במניעת פליטות לאוויר, טיפול בשפכים, מניעת 

 זיהומי קרקע, טיפול בפסולת וכן במניעת מפגעים סביבתיים כגון ריח, רעש, וקרינה.

סק או מפעלים הדורשים התייחסות סביבתית. לצורך כך נדרש בשטח האיגוד פועלים כאלף בתי ע

האיגוד להכיר ולהתייחס למגוון רחב מאוד של פעילויות ממוסכים קטנים, ועד למתקני טיהור 

מנגריות ועסקי ייצור מזון, ועד למפעלי נייר חדרה או אבן קיסר. בכל אלו   שפכים, ותחנות כוח.

ל משלב ההתייחסות המקצועית בשלבי התוכניות עוסק אגף תעשיות ותשתיות באיגוד הח

כל אלו נעשים  , ועד לפיקוח על עמידה בהנחיות.וההיתרים, דרך מתן תנאים ברשיון העסק

בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והרשויות המקומיות, ומתוך מטרה למזער את ההשפעות 

 רות באיגוד.הסביבתיות מפעילותם לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי הרשויות החב

עם כניסתו של נושא הגז הטבעי למרחב האיגוד, פעל  ,2017בנוסף לפעילויות אלו החל משנת 

האגף לבחינת תשתיות הגז המוקמות בשטח האיגוד, ואת ההשפעות העתידיות מהפעלת מערכות 

 אלו.

הפיקוח על התעשיות כחלק מהאסדרה הסביבתית נעשים באופן שוטף וכוללים סיורי פיקוח 

פעלים, מעקב אחר ניטור רציף, דיגום ארובות, דיגומים סביבתיים, בדיקות תקופתיות במ

ובדיקות פתע, דיגומי שפכים, מתן חוות דעת מקצועיות לרשויות וכן ניהול תכתובת והבהרות עם 

 הנהלת המפעלים. 

ל על ידי משרד הגנת הסביבה, או ע המפעלים שאינם עומדים בהנחיות מתבצעתאכיפת  ,עם זאת

 ידי הרשויות המקומיות עצמן.

 צוות המקצועי של האגף פועל מתוקף חוקי עזר וזאת בנוסף לתקנות הארציות:

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

 .1996 – ו"התשנ, (הביוב למערכת

 (, אוויר זיהום טורני אגרת) (חדרה הכח תחנת( הסביבה לאיכות ערים לאיגוד עזר חוק

 .1987 - ז"התשמ

 ניתן למנות: 2018בין הנושאים המרכזיים בהם עסק האגף בשנת 

בקשה להיתר הפליטה באסדת  ,והיבשתייםהימיים ים ס"נתהבחינת  -הגז הטבעי במיקוד  -

 .ובעיקר בחקירת תרחישי שפך ליםלוויתן 

 באורות רבין 1-4דות ייצור ימתקנים חלופיים ליח -

 בחדרה -OPCרצת  תחנת הכח מעקב אחר ה -
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 גז טבעי

ק"מ מערבית  125-נמצא כשדה לוויתן  .שדה לוויתן הינו פרויקט לאומי חיוני למשק האנרגיה

מטרותיו הקמה ותפעול של  מ'. 1700-בעומק מים של כ ,ק"מ מערבית למאגר תמר 35-לחיפה וכ

רות ויצירת יתי 2020-י בבמשק הגז הטבע ממקור גז נוסף ויענה על המחסור הצפוי מערך אספקה

פרויקט לוויתן כולל פיתוח בארות המאגר והקמת מערכת  .במערכת אספקת גז טבעי בישראל

 10הפקה תת ימית ייעודית, המקושרת במערכות צנרת לאסדת הפקה וטיפול קבועה הממוקמת 

 מ' .  86מול חוף דור ובעומק של  ,ק"מ מקו החוף

בנוי משלושה מפלסי ציוד עיקריים כאשר גובה המפלס  ,מ' 96סיפון האסדה שרוחבו ואורכו 

 מ' מעל פני הים .  157 -העליון הוא כ

מובל הגז באמצעות צנרת ימית ויבשתית דרך תחנת הגפה חופית עד  ,מאסדת ההפקה והטיפול

הנלווה להפקת  ,. הקונדנסטעי )נתג"ז( באזור דורלתחנת ההשקה הקיימת של חב' נתיבי הגז הטב

 .ויבשתית דרך תחנות ההגפה  לצנרת ומיוצב על האסדה ומובל בצנרת ימית הגז מטופל

הגז הטבעי, ידוע כאחד הסקטורים  סקטור, עם זאת הגז הטבעי נחשב לדלק יחסית נקי

 . הגז הטבעי הפקתו ועיבודו שלבתהליך  תמשמעותי הטילביותר עם פ המזהמים

 

 

  המאבק הציבורי 

פי  לוזיקוקו אהרחקת אסדת לוויתן ל דרישה ורי שבמרכזוהתקיים מאבק ציב 2018במהלך שנת 

הבאר בעומק הים על מנת להרחיק ככל  הניתן את הסיכונים הסביבתיים לקו החוף ולתושבי 

. המאבק נבע מהחשש הגדול של קמה כאסדת צפה ולא  כאסדה מקובעתהמתגוררים בסמוך  ולמ

 -מזהמים בכלל ובפרט ריכוזי הלריכוזי  ה הצפופה של מישור החוףהסיכון של חשיפת  האוכלוסיי

VOC כפי ל באירוע שפך משמעותי מהאסדה ליםוגם בשל חוסר מוכנות של המדינה לטיפו ,

כמו כן בעוד במדינות אירופה דואגים בעיקר  .2013חבה בדו"ח מבקר המדינה משנת שתואר בהר

 .מתמשכים ביטחוניים מתקלות טכניות וטעויות אנוש, מיקומנו במזרח התיכון מספק סיכונים

 ,המאבק החריף עוד יותר בשל חוסר השקיפות של חב' נובל אנרג'י  במסירת מידע שלם ומלא 

. תסקיר השפעה של נות מהעולם, וכן סתירות בנתוניםבעוד הציבור הסתמך על פרסומי אסו

 846ת כי צפויו PDI ח' צויין ע"י חב' הנדסה האמריקאית בשם37 פרויקט לוויתן הכלול בתמ"א

נרג'י המציינת ( לעומת חב' נובל א70האסדה )עמ' מפליטות בלתי מוקדיות על  NMVOCטון/שנה 

טון/שנה בלבד מבלי שיוסבר כיצד תושג רמת פליטה כל כך קטנה.   31.3בבקשה להיתר פליטה 

 (  9,עמ'3,פרק 2017)נובל אנרג'י,

והחליטו שהאיגוד יהווה גוף מועצת האיגוד נרתמו למאבק הציבורי ב החבריםראשי הרשויות 

באסדה. במסגרת זו  מקצועי אשר ילווה אותם בנושאים הסביבתיות הנוגעים פעילות טיפול בגז 

בין לאומיים על סיכונים ונזק בריאותי וסביבתי כתוצאה  מומחיםדוחות  האיגוד התבקש להזמין
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הצעות הובזמן חרום. בעת תקלות והן מפליטות לאוויר ולים מפעילות אסדת לוויתן הן בשגרה 

 פרקים עיקריים: 4כללו 

 .סקירה והתייחסות מול התנ"סים שהתקבלו מנובל אנרג'י .1

 הרצת מודל לקביעת מיקום הפגיעה והיקף הפגיעה משפך לים. .2

 .השפעות סביבתיות של שפך על המגוון הביולוגי .3

 .המלצות להערכות של כל הגורמים לשפך מהאסדה .4

ומחברה אמריקאית   DNV GLצעת מחיר מחברה נורבגית בהתאם לבקשת האיגוד התקבלו ה

RPS Ocean Science  בשל העלויות הגבוהות  לא התקבל  קפריסין –ומחברת ד"ר זודיאטיס

חברות הנ"ל עם זאת מועצת האיגוד אישרה הזמנת דוח מחברת חקר האישור להזמנות הדוחות מ

 ימים ואגמים לישראל בע"מ.

 

 ל בע"מדוח חקר ימים ואגמים לישרא

לבחון השפעות שפך ימי של קונדנסט מאסדת גז לוויתן וכריש, על חופי ישראל,  מטרת הדוח

 במקרה של דליפה.

 ח כולל הערכה סטטיסטית ובחינת מקרי קיצון של הדמיות דליפות שמן ממספר מתקני גז"הדו

 . טיפול בעת האירוע/בתחום מימי הים התיכון של ישראל, וזאת בהנחה של חוסר תגובה

הדמיות פיזור השמן בוצעו באמצעות תוכנה העושה שימוש בנתוני מזג אוויר וזרמי ים לחיזוי 

התפשטות כתמי שמן ומתייחסת למאפייניו הפיזיקליים של השמן ולמגוון תהליכים פיזיקליים 

 השולטים בפיזורו. 

שמן המוחפת, הגעה אל החוף, כמות הזמני  :הדמיות שבוצעו חושבו התפלגויות 2640 -בהתאם ל 

 אורכו של החוף שנפגע ומיקום הפגיעה הראשוני .

 תרחישי דליפה .
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 ממצאי הדוח :

 

 ממצאים דומים –אסדת לוויתן ומצינור ההולכה 

 ( ובעיקר לכיוון צפון מהאסדה97%)ע לחוף בהסתברות גבוהה יכתם השמן יג. 

  900-וחף )כמכמות השמן שדלפה ת 45%-רוב ההדמיות מראות שלמעלה מ -כמות 

 חביות(.

  שעות 17-ברוב ההדמיות זמן קצר מ -זמן ההגעה לחוף.  

 ק"מ של חוף יזוהמו 30-70בין  -  אורך החוף. 

  הפגיעה הראשונית מרוכזת במקטע החוף שבין חדרה לעתלית -מיקום

 

FPSO  כריש 

  חביות 90,000-מהמקרים כמות השמן המוחפת יכולה להיות גדולה מ 50%-ב -כמות. 

 ארוך מעשרה ימיםהדמיות הזמן שחולף עד לפגיעה הראשונית  185-ב -ן הגעהזמ. 

  ק"מ של חוף יזוהמו 18-55בין  -הפגיעה בחוף.  

 

FPSO  מ'.  1250עומק קרקעית של  ק"מ 45מרחק ביניים 

 ביותר הגדולה הפוטנציאלית הפגיעה תהיה הביניים במרחק ,מכלל התרחישים שנבחנו 

 .והחופית הימית לסביבה

 חביות שמן 170,000-כמויות השמן המוחפות יכולות לעלות  מ ,זמן הגעה מתארך אך.  

 ק"מ 50 -לרוב כתמי השמן נפרסות על פני מקטעי חוף נרחבים כ.  

  חביות לקמ"ר. 100,000כמות השמן  28.11.2018מקרה קיצון מתאריך 

 

 מסקנות : 

  ההחפה מתרחשת  .לרוב דומות לוויתןתרחיש אירוע דליפה מצינור ההולכה וממתקן

 ול מהיר בזיהום. כמו כן היות ומספרולכן יש חשיבות גדולה בטיפ מיומייםבמהירות פחות 

הכמותיים  בהיקפההחביות קטן יחסית, פגיעתם של אירועי דליפה בסביבה החופית קטנה 

 ובכריש. הבינייםביחס לאירועי החפת כתמי שמן בתרחישים שנבחנו במרחק 

 

 בהם מקרים נצפו הגדול החביות' מס של אוגר בשלק"מ  90של  יפה מכרישתרחיש אירוע דל 

 40 פני על הפזורה שמן חביות 100,000 של כמות החפת של חמורה סביבתית פגיעה התרחשה

  .החוף לאורך מ"ק
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 ביותר הגדולה הפוטנציאלית הפגיעה תהיה ק"מ 45 תרחיש אירוע דליפה מרחק ביניים 

 זאת בשל הקרבה היחסית מכריש וגודל האוגר.ו והחופית הימית לסביבה

 

 

 

 

 

 

 

  מ יש לרשויות מספיק זמן ק" 45 מרחק ביניים ק"מ או 90של  מכרישבשפך

במרחק  לוויתןשעות( מאסדת  17( להתארגנות לטיפול בשפך לעומת שעות בודדות ))שבועיים

 .של הרשויותק"מ וזאת בתנאי שקיימים אמצעי ניטור רציף כמו )רדאר( וזמן תגובה  10

 

 תנאי קיצון:

  תנאי קיצון הגורמים לזיהום שטחי

חוף נרחבים קשורים בזרימה דרומית לאורך 

 צפון מזרחיות.–החוף או ברוחות צפוניות 

 

  מצבי קיצון המובילים להחפה מהירה

של כתמי שמן כרוכים ברוחות מערביות עזות 

 צפון מזרחי.–ובקיומו של זרם מזרחי 

 ולכה .לוויתן  וצינור הה

  מקרי הקיצון כתם השמן פוגע צפונית

למקור הדליפה בשטח מצומצם, אולם לאחר 

מכן חוזר לים ופוגע בהמשך בחלקים נרחבים 

 יותר.

  כתם השמן מוסע כולו לתוך מפרץ חיפה במהלך סערה  הבינייםפגיעה נרחבת מנקודת

יפה שניוני ממנו אלף חביות שמן. מוקד הפגיעה במפרץ מהווה מקור דל 250למעל בחורפית 

 מזוהמים אזורים נרחבים מצפון ומדרום למפרץ. 
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 תכנית ניהול סביבתית )ת"נס( 

כוללת פירוט של הבקשות להיתר לשלבי , תכנית הניהול הסביבתית בהתאם לתכנית הרישוי

/ח' 37כל בקשה להיתר מלווה בתכנית ניהול סביבתית )תנ"ס( מכוח הוראות תמ"א  .הפרויקט

הבקשה להיתר  תהווה חלק מתנאיו. באם מרכיב הפרויקט מחוץ לגבולות התמ"א , ו6.3בסעיף 

 .  תלווה במסמך סביבתי

את בעל הרישיון לניהול ולניטור ההשפעות  ישמשהתנ"ס מטרות התנ"ס מתמקדות: 

)היבטים סביבתיים אשר הסביבתיות והבטיחותיות הנובעות מהקמת המערכות ומתפעולן 

את  ישמשלאורך כל שלבי הפרויקט )הקמה, תפעול תחזוקה ופירוק(, וכן זוהו, ייבחנו וינוטרו( 

 הרשויות, לפיקוח ולבקרה על השפעות אלו.

מפרט  - 2 פרקמבוא ותיאור כללי של הפרויקט;  - 1 פרק :התנ"ס מורכב מחמישה פרקים

פרק  לזיהוי ומיפוי ההשפעות הסביבתיות;פעולות תהליך ההקמה והפעלה אשר מהווים רקע 

מכיל הוראות  - 4פרק  ההשפעות הסביבתיות בהקמה ובתפעול;מיפוי וניתוח את פוטנציאל  -3

הנחיות לניטור  -5  פרק ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות; על הפעולות הנדרשות למזעור

 לוודא כי הפעולות שננקטו הביאו למזעור ההשפעות סביבתיות.  ומעקב על מנת

 

מל בחן ובדק את חמישה תנ"סים יבשתיים ושני רכהית חוף האיגוד בשיתוף המועצה האזור

 ים .יימ יםתנ"ס

מערכת הפקת הגז מתחילה 

. לוויתןשדה  ,בקרקעית הים

מערכת צנרת תת ימית תאסוף 

את תוצרי ההפקה מראשי 

הפקה ותחבר אותן הבארות 

תת ימית הנמצאת  לסעפת

מחוץ לגבול המים 

אליים. מסעפת התת ריהטריטו

יוצאות  וויתןלימית בשדה 

, מערכת   MEG, שני קווי צנרת צנרת  גז גולמי קווימערכות צנרת לכיוון האסדה: שני  פרמס

 .ותי בקרה וקו רזרבי לשימוש עתידישיר

ק"מ ואורך תוואי הצנרת מאסדה לחוף  117-לאסדה הינו כ לוויתןאורך תוואי הצנרת משדה 

החופית  עד לתחנת ההגפה ק"מ 11-הינו כ

CVS. 

מלווה שלוש בקשות להיתר  2ס ימי תנ"

יצוא ותקשורת  ,צנרת גלם – 2בניה צנרת 

 ,ים ועד האסדהיליארומגבול המים הטריט

צנרת ימית גז טבעי מטול  – 3צנרת 
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צנרת ימית קונדנסט מיוצב מהאסדה  -5וצנרת מהאסדה ועד נקודת הנחיתה בחוף   ותקשורת

 -ינו התוואי הקצר שבין האסדה לבין תחנת התוואי הצנרת שנבחר ה ועד נקודת הנחיתה בחוף.

CVS לצנרת כניסה חופית . מ"אכמו כן התוואי מאפשר כניסה של ספק נוסף בתחום הת 

  

 

עוסק בהכנת שטחי  - 1תנ"ס יבשתי 

התארגנות ועבודות אזרחיות בשלושה 

 מתחמים:

שתכליתה   (CVSתחנת הגפה חופית )

. ניתוק מכלול הימי מהיבשתי בחירום

 ת ההגפה תוקם בשטח בריכותתחנ

. הדגים של מושב דור דרומית לישוב

 50שטח ההתארגנות יהיה על שטח של  

דונם וישמש גם לאחסון ציוד הקידוח 

עבור הנחיתה החופית של צנרת הגז 

ימית בעוד שהשטח הסופי  טוהקונדנס

 דונם. 1לתחנת הגפה יהיה על שטח 

תחנה זו תשמש  (DVSתחנת גז דור )

המגיע  ,ז הטבעי המטופללמעבר הג

אל מערכת ההולכה הארצית  ,מהאסדה

ש מעיין צבי. שטח ")נתג"ז(. התחנה תוקם צפונית לתחנה קיימת של נתג"ז מערבית למט

 .דונם 2.8דונם כאשר השטח הסופי של התחנה יהיה  7.8-ההתארגנות יהיה כ

 

( PIT) נחשולים מזרח שוחת

-שוחה זו שוחת השקה תת

נקודת קרקעית ותשמש כ

חיבור של הקונדנסט למערכת 

הולכת הנפט הגולמי של 

קצא"א. המתחם נמצא 

בשוליה של מחצבת עין 

 איילה. 
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מלווה את הבקשות להיתרי בנייה של שתי צנרות )עבודות התקנת צנרת  -2תנ"ס יבשתי 

 .משותפתומגופים( העוברות באותו תוואי ובתעלה 

 

 הנחיתה. מאזורתוואי הצנרת הגז מתחיל  32הינה צנרת גז יבשתית בקוטר " 4צנרת 

 (. DVS) מ' מקו החוף וממשיך עד לתחנת הגז דור 270( CVSבמתחם ההגפה החופית )

נחיתה  מאזורתוואי צנרת הקונדנסט מתחיל  . 6הינה צנרת קונדנסט יבשתית בקוטר " 6צנרת 

 (.PTIוממשיך צפונה עד שוחת נחשולים ) (CVSבמתחם תחנת ההגפה החופית )

 

ת סט יבשתינשני קווי קונד, 7בקשה להיתר בניה בהתקנת צנרת מלווה  -3תנ"ס יבשתי מס' 

בהיצמדות לתשתיות קיימות. תוואי הצנרת הקונדנסט מתחיל משוחת  כל אחד 6בקוטר "

בקצה המזרחי של  ,ק"מ עד לתחנת חגית 9.7מזרחה לאורך  וממשיךמזרח   (PTIנחשולים )

 . ון הקונדנסט בחירום בחגיתיכל אחסהתוואי תחובר אל מ

 /ח ונצמדת לרצועת הגז,37הצנרת הינה תת קרקעית, ועוברת בתוך רצועת התשתית של תמ"א

ק"מ מזרחית לשוחת נחשולים מזרח, תוקם שוחת מגופים תת קרקעית )שוחת  5-כ ./ג37 תמ"א

 מאיר שפיה( אשר תאפשר ניתוק מרחוק של הקווים וניטור לחצים. 

שעות עבודה  ,חם למושב עופר בוצעו מדידות רעש על פעילות עבודות ההקמהבשל סמיכות המת

 .הוגבלו לשעות היום בלבד

 

מלווה בקשה להיתר בנייה העוסק בפיתוח השטח ודרכי הגישה אל מתחם אתר   4תנ"ס יבשתי 

 לשלושהמילוי והידוק( באתר חגית בחלוקה  ,חישוףעבודות פיתוח שטח ראשוני )כולל  חגית .

אזור מערכות שירותים ותשתיות  - תפעוליאתר  ,סלילת דרך גישה לאתר בתוואי קיים :ריםאזו

 .נדנסט ובחלקו ישמש כאתר התארגנותתפעוליות ואתר אחסון שטח המיועד להקמת מיכל הקו
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מלווה שתי  5תנ"ס יבשתי 

בקשות להיתר בניה באתר חגית 

לתפעול ראשוני ותפעול שגרתי 

סיסי ובמסגרתם תהיה הקמת ב

 גידור ושוחות, ציוד ומאצרות,

בחרום וכל ציוד  אחסוןמיכל 

 - עזר הנדרש לתפעול האתר

 אמצעי כיבוי אש, משאבות,

 ,כביש מכליותעמדות טעינה 

 סככות ומבנה חשמל.

לאחסון הקונדנסט  אתר ומהווהאתר חגית הינו חלק ממערך הולכת הקונדנסט היבשתי 

מזרחית לתחנת כוח חגית  ודרומית לרצועת תשתיות  70בחרום. האתר הנו צפונית לכביש 

אם לייעוד תבה 202-ו 200קיימת של קווי דלק וגז טבעי. הפעילות באתר תתקיים בתא שטח 

 .תפעוליהאתר יכלול  שטח אחסון ושטח  /ח.37בתמ"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת הניקוז דונם ברוטו כולל תעלו 7.3בגודל של  202יהיה בחלקו הצפוני של תא  שטח האיחסון

מ"ק.  10,000תוך מאצרה, נפח המיכל ההיקפיות.  בשטח האחסון יותקן מיכל החרום מפלדה ב

  .מ' 36.6מ' ורוחב  15של   גובה

 .מולךיותקנו גם משאבות העברה ועמדה לשילוח 

יותקנו שלוש עמדות טעינת  התפעולדונם. בשטח  6.3בגודל  200יהיה בתא שטח  תפעולישטח 

 יוד התומך בתפעול האתר.כביש וצ מכליות
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ומיכל   במכליותיותקן מתקן מסוג מחמצן טרמי לטיפול בפליטות במילוי הקונדנסט כמו כן 

LPG לשפכים  מיכל תת קרקעי לקליטת תשטיפים, מיכל ,כגיבוי במתקן למחמצן הטרמי

 מיכל סולר ומבנה חשמל ובקרה.מערכת וויסות לחץ, גנרטור  ,סניטרים

הצנרת  מ'. 260יבוצע חיבור של צנרת ותשתיות באורך של  התפעולן שטח בין שטח האחסון ובי

 המוביל לאחר האחסון בחרום.  התפעוליש יתהיה תת קרקעית בצמוד לכב

הזרמת הקונדנסט תהיה בלולאה עד לאתר הקבלה ובחזרה לצנרת קצ"א.  בתפעול השגרתי

אתר חגית תתאפשר באתר חגית תהיה תחנת מגופים שרק בשעת חרום עם פתיחת מגוף ב

הזרמה למיכל חרום תהיה בעת תקלה בצנרת הולכה או  .םוריהזרמה של קונדנסט למיכל הח

תקלה בבית זיקוק בחיפה, עם סיום התקלה יוזרם הקונדנסט מהמיכל חזרה לצנרת או פינוי 

 .מכליות כביש ליעד מחוץ לאתר חגיתב

( אך מצריך פינוי הקונדנסט הקונדנסט בצנרת הקבועה )כמו בשגרהזמת הבתפעול ראשוני 

כות השונה מזה דנסט באינבשלב הרצת המערכות  היבשתיים והימיים בו יתקבל קו במכליות

. השלב השני בו יפנה מן הרצות הצפוי מוערך מס' שבועות. משך זשניתן לקלוט בבז"ן

הקונדנסט במיכליות הינו זמן ההקמה של מיכל החרום )זמן משוער להשלמת הקמת המיכל 

( בעוד ששאר המערכות יופעלו וזאת בכדי לעמוד ביעד של הזרמת הגז הטבעי 2020אמצע שנת 

 כנדרש בהחלטת הממשלה.  2019למשק בסוף 

בממוצע של ליממה  1000-5000בקצב של צפויה להיות כמויות הקונדנסט  ,לוויתןמאסדת 

( כמות מ"ק יומי 800)חביות ליום  5000חביות ליממה. בספיקה מקסימלית של קונדנסט  2500

  .(מ"ק 24חביות ) 150מיכלית כל כאשר נפח  34כביש תעמוד על  מכליות

מעל  אלומיניוםבגג צף ואיטום כפול ובנוסף יותקן גג  בזרויאמיכל החרום  –איכות אוויר 

התקנת איטום שלישוני כבר  יישקליצבעו את מעטפת המיכל להקטנת ספיגה תרמית  המיכל,

 עתה.

יותקן מתקן מסוג מחמצן טרמי לטיפול  ל של מילוי הקונדנסט במיכליותבאזור התפעו

 .ליטות במילוי קונדנסט  במיכליותבפ

האיגוד ממשיך ומתעקש לקבל מפרט הנדסי ואת אופן התיפעול של מערכת השבת האדים 

 .התיפעולי של פינוי במיכליות כבישמשטח 
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 . קציה האסדה ומתקני תהליך באסדהרומלווה את היתר בניה של קונסט 1תנ"ס ימי 

 ,ק"מ מקו החוף 9.7/ח תמוקם בפוליגון הצפוני במרחק של 37 אסדת לוויתן בהתאם תמ"א

אשר  Jacketמ'. האסדה מורכבת ממבנה נושא קבוע 86דרום מערכית למושב דור בעומק של 

ו מתקני המבנה תומך הסיפונים עליהם יותקנ .בסיס של כלונסאות בקרקעית הים נתמך ע"י

 . זיקוק הגז

 לוויתןר געם סיום תקופת ההפקה של מא ,שנה 30-ההערכה כי אורך חיי הפרויקט הינו כ

 האתר יטופל ע"מ להשיבו למצבו המקורי. ,והאסדה תפורק ותפונה

יוזרם בשני קווים מבארות ההפקה  לוויתןגז טבעי שיופק בשדה  :תהליך הטיפול על האסדה

. באסדה יהיו שלושה מערכי טיפול מקבילים, שניים הטיפול באסדה וק גז במתקני תהליךלזיק

עקרונית  כל  ,מערכת זיקוק הגז באסדהישמשו לאספקה מקומית ואחד לאספקה אזורית. 

 התהליכי ההפרדה באסדה מבוססים על תהליכים פיזיקליים.

 תמשים הליך מש. בת, יבושו ושינוע לקו היבשתיה של הגז משאר המרכיבים הנוזלייםהפרד

המורכבת מטורבינה מוצמדת למדחס. הגז עובר  Turbo Expanderבמערכת לייבוש הגז 

הכבדים ממתאן יעברו  הפחמימניםהתפשטות בטורבינה ע"י הורדת הלחץ וטמפ' לתחום שבו 

. הפאזה הגזית הנוזלים במיכל הפרדה להמשך טיפוללאחר הטורבינה יופרדו  .לפאזה נוזלית

 .יוזרם לחוף להזנת ההולכה היבשתיתס הצמוד לטורבינה  ותידחס ללחץ גבוה במדח

 

כל הנוזלים שהופרדו מהגז . ייצוב ושינוע לקו היבשתי ,פרדה של הקונדנסט מכלל הנוזלה  .3

זה הגזית תנותב לרבות ניקוזים שונים מתהליך יחוממו ויופרדו בגרביטציה לשלוש פאזות הפא

סט  תועבר נופאזת הקונדהמשך טיפול מית כבדה תועבר ליפאזה מ ,למערכת השבת גזים

תהליך בחימום להוצאת כל הפרקציות הקלות הנדיפות יקורר וינותב לקו החוף דרך  לייצוב

 מיכל ביניים.

 הפרדה של ה- MEG על שינועו חזרה לפה הבאר או חזרה לתהליך טיפול בגז ,משאר הנוזל .

בטיפול ייבוש הגז והשני האחד נקי המשמש  .MEG-האסדה מתקיימים שני מעגלי טיפול ב
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הפאזה הנוזלית להמשך  ,למניעת קפיאה בצנרת ההובלה לאסדה. ההפרדה מתבצעת בחימום

 טיפול  פאזת האדים תנותב למערכת השבת גזים.

  מקורם של מי הייצור  .באיכות נדרשת ע"פ היתר הזרמה ליםטיפול במי מוצר והזרמתם לים

שאבים עם הגז הטבעי מהבאר; מים מעובים בשלושה רכיבים בתהליך הפקת הגז: מים הנ

המתעבים בפני השטח מפאזת הגז הרוויה במים; מי הבקעה שלחצם עולה כתוצאה מירידת 

 הלחץ במאגר במהלך ההפקה.

קב'/יומי ולעמוד בערכי הסף הנדרשים ע"י  800מערך קדם הטיפול תוכנן לספיקה יומית של 

ם באמצעות הידרו ציקלון ומערכת הצפה היתר הזרמה לים. המערך  מורכב מהרחקת שמני

ולאחר מכן טיפול באמצעות שלוש עמודות ספיחה המכילות חומר  באמצעות בועות חנקן,

. עמודות הספיחה ברוויה ל חומרים אורגנים בטרם הזרמה ליםסיליקט להרחקה נוספת ש

הטיפול. מערך עוברות רגנרציה בקיטור לשימוש חוזר ואילו נוזל הרגנרציה חוזר לתחילת תליך 

  .קדם הטיפול

  .מקורם של הפליטות המוקדיות מערך איסוף וטיפול בפליטות מוקדיות בלתי מוקדיות

מערכות : ליצוא( הכוללות 2-מקומי ו 3ייצור העובדים במקביל ) קווי 5בתהליכי ייצור של  

 ת הגזיםלהפרדת נוזלים, יבוש הגז ודחיסתו, מערכות לטיוב וייצוב הקונדנסט, מערכות להשב

(FGRU), לפידים  מכלי אחסון נוזלים, מערכות חרום לשחרור לחץ של גזים(LP ,HP  מערכת )

 מערך טיפול בשפכים.  ,פול במי מוצר, מערכות ליצור חשמלטי

גז על כל ה זיקוקאיסוף פליטות האויר מתהליך בשגרה , על האסדה רטיפול באוי בסיס מערך

( עובר הגברת לחץ במערכת psi 35 -לחץ נמוך )מתחת ל של  ממקורות יםגזפליטות  מרכיביו 

FGRU  מעל  וגבוה בלחץ בינוני לפליטות גזים ומצטרף(psi 50 ) לשריפה  יםמנותבאשר

בחירום הפליטות מנותבים לשתי  הייצור, בתהליך ומספקים חום מבערי מחממיםשבעה ב

 . לפידים

 FGRUבתהליך הייצור  ומערכת  הניתן למחזור -MEG: שימוש בלוויתןהייחודיות באסדת 

שתפקידה הגברת לחץ של הגזים )פליטות מוקדיות( מלחץ נמוך ללחץ גבוה ובכך מתאפשר 

  .השבה של גזים לשימוש חוזר כדלק שריפה במחממים

שמקורן במרכיבי ציוד ובהם מגופים ,ברזים מטופלות, משאבות  פליטות הבלתי מוקדיות

אשר בוחנת דליפות נקודתיות  LDARמטופלים ע"פ תוכנית ,מדחסים וחיבורי צנרת מנוטרים ו

 בארבע סבבים לכל מרכיב ציוד בשנה ודרישה לתיקון הדליפה.
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 היתר פליטה 

מדובר מאחר ו, 2008 -תר פליטה ע"פ חוק אויר נקי תשס"חמתקן הטעון הי הינואסדת לוויתן 

הסדרתו במסגרת של ייב את מזהמים לאוויר בהיקף משמעותי, הח ייצור ועלול לפלוט במתקן 

 .היתר ייחודי לו

"לא יתקיו אדם מקור פליטה טעון היתר, לא יחזיקו, לא יפעילו  כי לחוק אוויר נקי קובע 17סעיף 

לו היתר פליטה תקף ובהתאם ולא ישתמש בו, ולא ירשה לאחר לעשות כן, אלא אם כן יש 

  .״לתנאיו

לציבור שפורסם  להיתר הפליטהבבקשה  חלקים ניכריםלמרות הוסרו השחרות מ 2018בשנת 

ה עם צוות המקצועי של חב' . התקיימו ישיבות  עבודבאתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה

להבין את התהליכים 'י לדיונים מקצועיים וקבלת מידע וזאת על מנת  ללמוד ונרגנובל א

יבתיות ,לבחון ולאמוד הן ללא הבנת תהליך הנדסי  לא ניתן לגזור מהן הבעיות הסבההנדסיים כי 

בזיהום המוצעות ע"י  לא ניתן לבחון את המערכות טיפול ,כמו כן .מקורות הזיהום גודלם והיקפם

 נרג'י ומול הקיים בעולם.היזם נובל א

בשל חוסר מידע  2017נפסלה הבקשה להיתר פליטה שהוגשה בשנת  2018לקראת סוף שנת 

 שת בקשה חדשה .בעיקר בכמות הרכיבים בבקשה ודרישה להגו
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 כרמל -וח במרחב האיגוד ערים שרוןהקמה וביזור תחנות כ

אמצים רבים של האיגוד בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה לפעילות להפחתת מכתוצאה מ

הזיהום באזור מתחנת כוח אורות רבין  הביאה להחלטה של המשרד האנרגיה כי בחודש יוני  

בהתקיים שני תנאים מצטברים, קיומו של הספק  1-4יחידות ייצור תופסק פעילותן של  2022

 מגה ווט וקיומה של יתירות גז טבעי .  750חלופי של 

בה נקבעו תנאים  2592מס'  2.4.17כחלק מהמאמץ לעמוד ביעד זה, התקבלה החלטת ממשלה 

סך כולל וקריטריונים להסמכת יצרנים פרטיים להכין תכנית לתשתית לאומית לייצור חשמל ב

 1-4במסגרת זו לאתר מתקנים חלופיים ליחדות  .מגה ווט מעבר לתוכניות המאושרות 25,000של 

איזורי  איגוד.בתחום שטח המתחמים פוטנציאלים להקמת תחנת הכוח  6באורות רבין נבדקו 

ובשטח בריכות  OPCאזור בתעשייה חדרה סמוך לתחנהת כוח  ,התעשייה קיסריה צפוני ודרומי

 .מחפורת חח"י צפונית מזרחית למחלף קיסריהן שמול כמו דגים ג

את ההשלכות הסביבתיות  בחןבפני המועצה הארצית לתכנון ובניה לאחר שאיגוד המלצתו של ה

למקם את  1-4סגירת יחידות הייצור  עםאיכות אוויר הקיימת והפוטנציאלית רמת מבחינת 

שטח תחנת כוח אורות רבין ובכך למנוע ב חלופיים המבוססים על גז טבעיתחנות הכוח הגזיות 

 הפרת שטחים חדשים 

הפסקת פעילות  - 4080והחלטת ממשלה  )ג(  5, סעיף רפורמה במשק החשמל 3859ע"פ החלטות :

חברת הבת )של חברת חשמל( תקים שני . בתחנת הכח אורות רבין 1-4יחידות ייצור חשמל 

-מגה 1200 -ין בהספק מותקן כולל של כבאמצעות גז טבעי באתר אורות רבמחז"מים הפועלים 

 .(%5וואט )+

בתחנת הכח אורות רבין כך שההפעלה  1-4הפסקת הפעלתן השוטפת של יחידות ייצור חשמל 

 :ובלבד שיתקיימו עד למועד האמור 2022ביוני  1השוטפת תיפסק לא יאוחר מיום 

ושה מאגרי גז אשר תתקיים יתירות באספקת גז טבעי למשק בישראל באמצעות חיבורם של של

 .כל אחד מהם יחובר למערכת ההולכה הארצית של הגז הטבעי בתשתית נפרדת

 13/ 1/ א/ 10על הכנת תמ"א  הארצית לתכנון ובנייה הורתה המועצה ,בעקבות החלטות הממשלה

התוכנית תלווה בתסקיר השפעה על . לתוספת יחידות ייצור במחזור משולב באתר אורות רבין

 ה להיתר פליטה )הליך משותף(.הסביבה ובבקש
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האיגוד מלווה את הרשויות בפיקוח על מקורות זיהום אויר הנפלטים מעסקים שונים כגון 

קיטור ואנרגיה, מפעלים המשתמשים בממסים אורגנים  הפקתמפעלים השורפים דלקים ל

 וחומרים נדיפים בתהליך הייצור ומחצבות. 

יטת המזהמים לאוויר מהתעשייה לשני סוגים עיקריים: הראשון הוא "פליטות ניתן לחלק את פל

ההרכב הכמותי והאיכותי מוקדיות" המתועלות לסביבה דרך ארובות וניתן להעריך במדויק את 

המזהמים שנפלטים. הריכוזים הנמדדים בארובה מושווים אל ריכוז הפליטה שנקבע ספציפית של 

 לכל עסק בתנאי רשיון העסק או היתר הפליטה. בהתאם לתהליך ולמזהם ונקבע 

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

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

ים בסביבה לתקני סביבה ע"פ את הכמות הנפלטת. במקרה זה משווים את הריכוזים הנמדד

 תקנות אוויר נקי.

 

 האיגוד מבצע פיקוח על מקורות זיהום אויר מהתעשייה  מתבצע באמצעים הבאים: 

 בקרה שוטפת אחר ניטור רציף המותקן בארובות המפעלים. 

 .ליווי בדיקות מזהמים בארובות המתבצעות ע"י מעבדות מוסמכות 

  ומעקב אחר תוצאות תחנות ניטור סביבתיותליווי בדיקות איכות אוויר סביבתיות. 

 סיורי פיקוח על תנאי רשיון עסק והיתרי פליטה בתעשיות.  

 

 ניטור רציף -מקורות מוקדיים 

ניטור רציף הינו אמצעי לפיקוח ובקרה על המזהמים הנפלטים לסביבה מארובות של מתקני ייצור 

המותקן בארובות ומספקים בזמן חשמל ומתקנים תעשייתיים. הניטור מתבצע באמצעות מכשור 

אמת בכל רגע נתון  את ריכוזי מזהמים  הנפלטים לסביבה או פרמטרים תפעוליים אשר מעידים 

האיגוד על תקינות תהליך. הנתונים משודרים באופן אוטומטי  אל מחשב מרכז הבקרה באיגוד. 

עסק או היתר הפליטה , בודק את ההתאמה של הנתונים לדרישות רשיון העוקב אחר נתוני הניטור

 ובדיקת המפעל בכל מקרה של חריגה. תודורש התייחסו

 בוצעה בקרה שוטפת באמצעות ניטור הרציף על המפעלים הבאים: 2018בשנת 
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OPC )מרכז אנרגיה נייר חדרה( 

. במרכז האנרגיה  2015מפעילה את מרכז האנרגיה במפעל נייר חדרה מחודש אוגוסט  OPCחברת 

(. שני הדוודים פועלים ברציפות 2007)משנת  6ודוד מספר  3די קיטור, דוד מספר קיימים שני דוו

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

 ובזמן תקלה באספקת הגז הטבעי הדוודים מוזנים בסולר.  2007שורפים גז טבעי מאוקטובר 

תקן מד אטימות )שיטה לבדיקה של העשן( בנוסף למערכת מדידת , מו3בארובת דוד מספר 

 מהירות וכיוון הרוח לבחינת עמידה בתנאי הנישוף  וזאת בשל קירבה למגורים.

עיבוד הנתונים מרכז האנרגיה במפעלי נייר חדרה קיבל היתר פליטה.  21.9.2016בתאריך 

 :באיםצע על בסיס תנאי רשיון עסק ההמתקבלים מהניטור הרציף מבו

 -במצב פעולה, תהיה נמוכה מ 3( מארובת דוד מספר opacity"אטימות גזי הפליטה ) .1

 -דקות בתוך שעה רצופה אשר בה מותרת אטימות נמוכה מ 6, למעט פרק זמן של 20%

 ". כל שעה שבה הייתה חריגה מתנאים אלה תקרא שעת חריגה.27%

 נישוף הפיח מדודי הקיטור יעשה בתנאים הבאים:  .2

 1420 - 2000 – 2650ן ממנו נושבת הרוח יהיה בתחום הגזרה הכיוו  . 

 דקות 5מטר/שניה בממוצע של  2 -מהירות הרוח תהיה גדולה מ. 

 

 

 ממצאי הניטור:

 אטימות:

, כל החריגות התרחשו בחודשי החורף )ינואר, פברואר, שעות חורגות 10נרשמו  2018בשנת 

גשם חזקים מי  יבזמן אירוע מעשן בארובה. ולא כתוצאהודצמבר( בזמן של גשם חזק  רנובמב

מעלות(, האדים  150גשם נכנסים לארובה וחלקם מתאדים בגלל הטמפרטורה הגבוהה בארובה )

 גורמים לעליה בקריאת מד אטימות. 

בעקבות  במפעל נייר חדרה למרכז האנרגיההופסקה אספקת הגז הטבעי  2018במהלך חודש מאי 

. מקידום המעבר להפעלת תחנת הכח החדשה כחלק כו כחודש, של חברת נתג"ז, שנמשעבודות 

במהלך תקופה זו מרכז האנרגיה צרך סולר ומזוט לאחר קבלת אישור של המשרד להגנת 

 הסביבה. יש לציין כי בתקופה זו לא היו חריגות באטימות ובוצעו מספר נישופים.

עקב הפסקת   22.8.18ובתאריך עקב ביצוע עבודות אחזקה  23-26.6.18 בתאריכים  לא עבד 3דוד 

 ייצור.
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 נישופים: 

 כפי שמפורט בטבלה הבאה:  3נישופים בזמן שריפת מזוט בדוד  7בוצעו  2018בשנת 

 

 

 זמינות נתונים :

 19.3.18 :זמינות נתונים שנתית. הפסקות שידור הנתונים הממושכות ביותר היו בתאריכים 98.9%

 עקב תקלה בתקשורת. 17-19.9.18 -ו

 

 

 אבן וסיד שפיה

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

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

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

 אופן מקוון ורצוף. ב

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

 .8.2.17ועדכון להיתר שנכנס לתוקף בתאריך  1.11.2014

להתקנת פילטר שקים חדש לטיפול בחלקיקים,  במקום  ךבעדכון להיתר המפעל נדרש להיער

 .ד כה ולא מצליח להגיע לערכי הפליטה הרצוייםמתקן מסוג וורטקס שהיה קיים ע

מ"ג/מק"ת  50ועד להתקנת פילטר השקים:  8.2.17ערך פליטה מירבי לחלקיקים החל מתאריך 

 מ"ג/מ"ק(.  15) רווח בר סמך לניטור רציף של חלקיקים 30%כאשר לערך זה מתווסף 

הערותמספר שעות חורגותתאריך

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק4.1.181

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק5.1.181

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק14.1.182

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק26.1.181

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק17.2.181

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק27.2.181

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק23.11.181

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק1.12.181

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק20.12.181

10סה"כ שעות חורגות

הערותתאריך

בדיקת מערכות נישוף, נישוף לא בתנאים - באישור האיגוד22.3.18

נישוף לא בתנאים לאחר 3 ימי עבודה במזוט - באישור האיגוד לאחר בדיקת תחזית מטאורולוגית9.5.18

נישוף בתנאים מטאורולוגים תקינים13.5.18

נישוף בתנאים מטאורולוגים תקינים17.5.18

נישוף בתנאים מטאורולוגים תקינים21.5.18

נישוף בתנאים מטאורולוגים תקינים23.5.18

נישוף בתנאים מטאורולוגים תקינים30.5.18
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במדידה רציפה שנעשתה תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר 

 :מדדיםשני  ובשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימ

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

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

 המרביים שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 

 י הניטור:ממצא

  חריגות בממוצע יממתי. 10 -חריגות בממוצע חצי שעתי ו 30היו  2018בשנת 

 החריגות במהלך השנה נובעים מהסיבות הבאות:

 בעל יעילות נמוכה, בזמן תוצאה מעבודה עם הוורטקס "הגדול"חלק מהחריגות הן כ ,

 שהוורטקס הקטן בטיפול או בתקלה. 

 מצן. עליה בריכוזי החמצן גורמת לעליה בריכוז בחודשים ינואר התרחשו תקלות במד הח

 החלקיקים המנורמל בזמן שריכוז החלקיקים הנמדד בארובה נשאר בערכים תקינים.

  במהלך השנה התנור הניצב הופסק מספר פעמים לתקופות קצרות לצורך ביצוע עבודות

זי החלקיקים תחזוקה או עקב תנאי מזג אוויר חריגים. בזמן התנעת התנור ישנה עליה בריכו

 שגורמים בחלק מהמקרים לחריגה בריכוז החלקיקים.

  זמינות שנתית, הירידה בזמינות נובעת מתקלה במודם המשדר  94.7% –זמינות נתונים

 . המודם הוחלף במודם חדש. 2018נתונים  במהלך חודש יולי 

 
 

 

ממוצע 

יממתי 

מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר 

חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר 

חריגות 

מהתקן החצי 

שעתי

הערות

תקן החל 

מתאריך 8.2.17

65=50+15115=100+15

חריגה עקב תקלה בוורטקס קטן7211482ינו-18

5701262פבר-18

7521444מרץ-18

חריגות עקב תקלה בוורטקס הקטן )סתימות 

בטורבינה ובדיזות( ומעבר לשימוש בוורטקס גיבוי 

)הגדול( שהוא פחות יעיל.

550950אפר-18

5901171מאי-18

7711338יונ-18

520680יול-18

5701100אוג-18

550680ספט-18

9441637אוק-18

חריגות עקב תקלה בוורטקס הקטן )סתימה 

בצנרת( ומעבר לשימוש בוורטקס גיבוי )הגדול( 

שהוא פחות יעיל.

7221946נוב-18

490840דצמ-18

1030סה"כ
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 פחמ"ס

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

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

 ( לפני הפליטה לסביבה.RTOתרמי בממסים )

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

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

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

 :עיבוד הנתונים המתקבלים מהניטור הרציף מבוצע על בסיס

 .C 780-820° -בזמן עבודה RTO -טווח טמפרטורת בתא השריפה של מתקן ה .1

 ק"ש.מ 55,000 -כ RTO -ספיקת תכנון מקסימלי של מתקן ה .2

 

 ממצאי הניטור

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

. בתחילת C320°ובסופי שבוע הטמפרטורה יורדת עד  C 540-640° -בלילות, הטמפרטורה יורדת ל

שעות על הטמפרטורה  3-4לאחר  תהעבודה בשבוע הטמפרטורה מתחילה לעלות ומתייצב

 רשת.הנד

בהצלבת בין נתוני מדידות הטמפרטורה לבין ערכי הספיקה נראה כי הפעלת מפוח יניקת אויר 

בבוקר בכל יום, מתבצעות במקביל ואין בקרה שמתבצעת   RTO -מתהליך הייצור וחימום ה

 עדיין לא נמצא בטמפרטורת העבודה. RTO -שריפה מלאה של גזי הפליטה כאשר ה

 

מק"ש עם פיקים  34,000 -ל 10,000הרציף הספיקה נעה בין  טורבהתאם לנתוני הני ספיקה:

 .RTO-בטווח התכנון של המק"ש  53,796תנודתיים אשר הגיעו לערך מקסימלי של 

 

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

נמוך מהנדרש ממס בכניסה למתקן נצרך כאשר נדרשת תוספת אנרגיה לחימום במצב שבו ריכוז ה

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

 . RTO-העבודה של ה
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 זמינות נתונים:

בנוסף במהלך חול   18-19.7.18זמינות נתונים שנתית.  לא התקבלו נתונים בתאריכים  99.3%

 התקבלו נתונים משובשים של הספיקה וצריכת גפ"מ.(  3.4.18עד  26.3.18המועד פסח ) 

 מתקן גזם בגלעם )וירדיס(

בשטח מפעל גלעם מופעלים ע"י חב' וירדיס שני דוודי קיטור המוסקים בגזם עץ בתפוקה מירבית 

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

שקי סינון  300ערך הטיפול כולל מחליף חום, כולא גיצים ומסנן שקים המכיל דרך ארובה אחת. מ

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

 לספיחת חומצות ודיאוקסינים.

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

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

 לפילטרים וסטטוס עבודה של הדוודים.

 

 ל בסיס תנאי רשיון העסק של המתקןעיבוד הנתונים מבוצע ע

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

 שני אלה: ושל המתקן המנוטר התקיימ בשעות העבודה

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

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

 המרביים שנקבעו עבור מקור הפליטה.

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

 .מ"ג/מ"ק( 6) של חלקיקים

 

 ממצאי הניטור 

 

מכלל הרשומות בשנה  3.6%חריגות בממוצע חצי שעתי המהווים  629היו  2018: בשנת חלקיקים

חריגות בממוצע יממתי. החריגות נובעות בד"כ עקב היווצרות חורים בפילטרים ותיקון  47 -ו

עצירת הדוד, איתור השקים הלא תקינים והחלפתם. עבודה זאת מתבצעת בד"כ  התקלה דורש

 בסופי שבוע בכדי לצמצם הפעלת דוודים השורפים מזוט במפעל גלעם.

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

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

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

 ק"ג לשעה לדוד. 2של 
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לא התקבלו נתונים בזמנים בהם היו הפסקות  .זמינות נתונים שנתית 99.7% זמינות נתונים: 

 .חשמל קצרות במתקן

 

 

 

 מתקן גזם בגן שמואל )וירדיס(

. גזי הפליטה היוצאים מכל דוד עוברים דרך דוודים 3ים ע"י חב' וירדיס ן שמואל מופעלבמפעל ג

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

 חומצות ודיאוקסינים.

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

 .טמפרטורה

 

 

 

 

 

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

35.8498.737ינו-18

חריגות בתאריכים 1-5.1 עקב עצירות והדלקות של הדוודים 

לתיקון נזילות; חריגות בתאריכים 21-30.1 בעקבות גשמים 

בלתי שגרתיים שגרמו לרטיבות בסנסור חלקיקים 

ובפילטרים. בוצע טיפול לסנסור ע"י חברה חיצונית

44.91685.7133פבר-18

חריגות  בתאריכים 1-9.2 נערכה בדיקה בבתי שקים 

והוחלפו 23 פילטרים ; חריגות בתאריכים 20-28.2 בוצע 

ניקוי של הדוד

28.338928מרץ-18

בוצעו שטיפות צינורות בדוד, נערכה בדיקה בבתי השקים 

והוחלפו 20 פילטרים

29.5385.823אפר-18

בוצעו שטיפות צינורות בדוד, נערכה בדיקה בבתי השקים 

והוחלפו 70 פילטרים

16.9058.64מאי-18

בוצעו שטיפות צינורות בדוד, נערכה בדיקה בבתי השקים 

והוחלפו 350 פילטרים

בוצע שיפוץ כללי בדוודים והחלפת 235 פילטרים24.6063.16יונ-18

59.8499.188יול-18

חריגות בתאריכים 14-18.7 בוצעה הדממה וטיפול בדוודים 

הוחלפו 237 פילטרים

37.5697.777אוג-18

בוצעו שטיפות צינורות בדוד, נערכה בדיקה בבתי השקים 

והוחלפו 60 פילטרים

נערכה בדיקה בבתי השקים והחלפו 35 פילטרים20.7098.75ספט-18

20.8050.81אוק-18

29.2293.530נוב-18

חריגות בתאריכים 8-9.11 , נערכה בדיקה בבתי שקים 

והוחלפו 13 פילטרים ; חריגות בתאריכים 19-23.11 בוצע 

ניקוי של הדוד ;

64.8999.9197דצמ-18

בוצעו שטיפות צינורות בדוד, נערכה בדיקה בבתי השקים 

והוחלפו 38 פילטרים

47629סה"כ



 [112] 

 

 ל בסיס תנאי רשיון העסק של המתקןבוד הנתונים מבוצע עעי

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

 אלה:מדדים שני  ובשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימ

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

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

 המרביים שנקבעו עבור מקור הפליטה.

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

 .מ"ג/מ"ק( 6) של חלקיקים

 

 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

40+6=20+646=26תקן

44.5399.778ינו-18

חריגות בתאריכים 7-9.1 עקב תקלה בסנסור חלקיקים - 

בוצע טיפול לסנסור ע"י חברה חיצונית; אין תקשורת 

בתאריכים 19-21.1 )מפעל לא עובד בסופ"ש(; חריגות 

בתאריכים 25-29.1 - הוחלפו 300 פילטרים

52.4199.240פבר-18

חריגות בתאריכים 13-15.2 עקב תקלה במכשיר הניטור - 

בוצע טיפול לסנסור ע"י חברה חיצונית; אין תקשורת 

בתאריכים 19-21.1 עקב קצר במערכת הניטור - התקלה 

תוקנה ע"י חברה חיצונית ;

-14.4045.90מרץ-18

72.3499.2122אפר-18

חריגות בתאריכים 1-5.4 ; חריגות בתאריך 15.4 בזמן 

הדלקה וכיבוי הדוד ; המפעל בהשבתה מתאריך 15.4 עד 

אמצע חודש מאי 17.5

6.8057.62מאי-18
במהלך ההשבתה בוצע שיפוץ כללי בדוודים והוחלפו 150 

פילטרים; חריגות בתאריך 25.5 במהלך כיבוי הדוד

71.1599.1309יונ-18

חריגות לסירוגין במהלך כל החודש ; נערך סיור של נציגי 

האיגוד שבו הסתבר כי ישנן תקלות בהרצת המתקן לאחר 

השיפוץ ; בעקבות הסיור בוצע בתאריך 11.6  ניקוי כל גופי 

שרוולי הסינון +ניקוי סנסור מד חלקיקים + החלפת 5 

פילטרים ;

36.1349.414יול-18

בתאריך 5.7 בוצע ניקוי סנסור מד חלקיקים; חריגה 

בתאריך 6.7 בזמן כיבוי הדוד ; חריגות בתאריך 21.7 בזמן 

הדלקת הדוד

42.5749.8116אוג-18

חריגות לסירוגין במהלך כל החודש ; נערך סיור פתע של 

נציגי האיגוד שבו נדרשו לבצע בדיקה יסודית של המתקן; 

בעקבות הסיור נערכה בדיקה וטיפול במד הניטור הרציף 

ע"י טכנאי חיצוני בתאריך 12.8; בתאריך 13.8 לאחר 

שיצא מכתב מהאיגוד להפסקת המתקן נפסקו החריגות;

-17.2047.21ספט-18

-16.9049.21אוק-18

28.4271.727נוב-18
בתאריך 8.11 בוצע ניקוי סנסור מד חלקיקים; בתאריך 

26.11 הוחלפו 4 שרוולי סינון;

44.91099.8249דצמ-18
חריגות לסירוגין במהלך כל החודש; בתאריך 12.12 

הוחלפו 30 שרוולי סינון

35959סה"כ
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מכלל הרשומות בשנה  5.5%חריגות בממוצע חצי שעתי המהווים  959היו  2018בשנת  חלקיקים :

 חריגות בממוצע יממתי.  35 -ו

החריגות הרבות במהלך השנה נובעות מתפעול בעייתי של המתקן שאינו עובד ברציפות,  חוסר 

 תחזוקה מספק של המתקן ושל מערכת הניטור הרציף.

 

כתלות במספר הדוודים  8-19%פליטה נע בין הניטור מראה כי אחוז החמצן בגזי ה אחוז חמצן:

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

לתיקון  15.9.18התברר כי נתוני מד החמצן שגויים ולכן מד החמצן נשלח בתאריך  2018ספטמבר 

 .29.11.18יסודי במעבדה חיצונית והוחזר בתאריך 

 

 ים:זמינות נתונ

זמינות נתונים שנתית עקב הפסקות בתקשורת במהלך השנה. התקלות העיקריות התרחשו  91.2%

 בתאריכים:  

 עקב תקלה בתקשורת, המפעל לא עובד בסופ"ש  18-21.1.18

 ולא שודרו נתונים הדוודים לא עבדו במפעל, הפסקת חשמלעקב   17-21.2.18

 המפעל היה בהשבתה ובשיפוץ     3-17.5.18

 ולא הועברו נתונים היה כבויבמפעל אוגר נתונים  11-12.8.18

 ולא שודרו נתונים הדוודים לא עבדו במפעל, הפסקת חשמלעקב  7-9.9.18

 

 

 אליאנס

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

. הדוודים פועלים Cמחובר לארובה נפרדת  C ודוד ABרובה דוודים מחוברים לארובה משותפת א

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

 אל האיגוד בזמן אמת. וברים מד ריכוז חלקיקים המח

 

 ל בסיס תנאי רשיון העסק של המתקןעיבוד הנתונים בוצע ע

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

 .מ"ג/מ"ק( 15) רציף של חלקיקים
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תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה שנעשתה 

 שני אלה: ובשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימ

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

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

 שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 

 ממצאי הניטור:

 : חלקיקים

פברואר הדוודים -חוברו הדוודים במפעל אליאנס לגז טבעי. בחודשים ינואר 2018בתחילת שנת 

חריגות בממוצע חצי שעתי בארובת  5-סבה ממזוט לגז טבעי אשר גרמו להעברו בדיקות קבלה ו

 .C. במהלך השנה לא היו חריגות בממוצע יממתי ולא היו חריגות בארובה של דוד A/Bדוודים 

 זמינות נתונים:

 זמינות נתונים שנתית. 99.9%

 

 

ארובה 

AB

ממוצע 

יממתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר 

חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר חריגות 

מהתקן החצי 

שעתי

הערות

תקן

חריגות עקב הסבת הדוודים ממזוט לגז טבעי2501412ינו-18

חריגות עקב תקלה בהצתה של דוד 2604423Bפבר-18

140560מרץ-18

60140אפר-18

360810מאי-18

80220יונ-18

90790יול-18

50100אוג-18

2030ספט-18

2030אוק-18

3050נוב-18

3030דצמ-18

05סה"כ

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

מתהליך ההדפסה  םריעות גמישות. המזהמים הנפלטיהינו מפעל להדפסה על ימפעל קרגל 

בו מתבצע חימצון כימי של  RTO (Regenerative Thermal oxidizer) הנקראמטופלים במתקן 

 TOCנמדדים ע"י מערכת למדידת בארובה החומרים האורגניים כלל ריכוזי חומרים אורגניים. 

סביבתיות על גג המפעל )נקודת דיגום דיגום משתי נקודות בנוסף מבוצע  .FIDמבוססת על שיטת ה

עד  16:00 השעות  יןב שעהחצי מערבית( המתחלפות לסירוגין כל -מרכז הגג ונקודת דיגום דרום

למרות שלערכים אלו אין תקן הם מהווים אינדיקציה לפליטות מעקף של מערכות הייצור.  .07:00

ת וארובות חירום הנמצאים על נקודת המדידה הסביבתיות מנטרות פליטות בלתי מוקדיות מצנר

 .מערבית מייצגת את "גדר המפעל"-נקודת הדיגום הדרוםלו יוא גג המפעל.

ריכוז חומר : ספיקת אוויר בכניסה למתקן, RTO -נתוני בקרה על פעילות מתקן המנוטרים כמו כן 

 טמפרטורה בתוך המתקן וטמפרטורה בארובת הפליטה מהמתקן.אורגני בכניסה למתקן, 

 

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

5.02.2015  

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

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

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

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

 אלה:מדדים שני  ובשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימ

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

C ממוצע ארובה

יממתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר 

חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר חריגות 

מהתקן החצי 

שעתי

הערות

תקן

220610ינו-18

1030פבר-18

1080מרץ-18

10190אפר-18

30210מאי-18

3040יונ-18

20110יול-18

40260אוג-18

30160ספט-18

3040אוק-18

40350נוב-18

30120דצמ-18

00סה"כ

65=50+15115=100+15
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חד מממוצעי מדידות הניטור החצי שעתיות אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה אף א .2

 המרביים שנקבעו עבור מקור הפליטה.

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

 ממצאי הניטור:

חריגות מתנאי היתר הפליטה  4היו  2018: בשנת RTO -ביציאה ממתקן ה בארובה TOCריכוזי 

הריכוז הממוצע היממתי המירבי היה  חל"מ. 17.5ממוצע החצי שעתי כאשר הריכוז המירבי היה ב

. החריגות נבעו בעיקר מתקלות טכניות יממתיחל"מ כלומר לא היו חריגות בריכוז הממוצע  5.6

 .כפי שמפורט בטבלה במערכת הניטור הרציף

 ניטור רציף ע"פ – פעל קרגלבמ RTO -מדידת ריכוז חומר אורגני בארובה ביציאה ממתקן ה

 

 

הריכוז  פעמים בהם 39בנקודה המייצגת את גדר המפעל נרשמו  בגלאים סביבתיים: TOCריכוזי 

התקבלו נתונים  2018בחודש מרץ   .)ערך שנקבע לפי ועדת אלמוג( חל"מ 5החצי שעתי עלה על 

בעקבות  –ור הרציף )גבוהים מאוד( עקב תקלה במערכת הניטבשני הגלאים הסביבתיים שגויים 

היתה פליטה  2018. בחודש נובמבר לתיקון במעבדה ע"פ דרישת האיגוד יטור נשלחזאת מכשיר הנ

 RTO -של חומר אורגני ללא טיפול מארובות החירום של מכונות הדפוס עקב תקלות במתקן ה

 566והפסקת חשמל אשר גרמו לעצירת מתקן הטיפול. בנקודה הסביבתית במרכז הגג נרשמו 

חל"מ. על פי היתר הפליטה, ממצאי הגלאים  5פעמים בהם הממוצע החצי שעתי עלה על 

הסביבתיים אינם משמשים לאכיפה והם מהווים אינדיקציה לפליטות בלתי מבוקרות דרך 

 ארובות המעקף או דרך צנרת שאינה תקינה.

 

וני ניטור רציףעיבוד נת –מדידת ריכוז חומר אורגני בגלאים הסביבתיים על גג מפעל קרגל   

ממוצע יממתי 

מירבי )חל"מ(

מספר חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי 

מירבי 

)חל"מ(

מספר חריגות 

מהתקן החצי 

שעתי

הערות

8.12514.375תקן
2.603.90ינו-18

2.5010.10פבר-18

2.1012.50מרץ-18

2.705.40אפר-18

חריגה עקב עבודות תחזוקה במערכת הניטור הרציף3.4016.41מאי-18

3.305.80יונ-18

3.509.80יול-18

4070אוג-18

3.1017.51ספט-18

4.3014.81אוק-18

חריגה עקב תקלה במשאבה של אנלייזר הניטור הרציף - 

המשאבה הוחלפה

5.6014.30נוב-18

חריגה עקב הפסקת חשמל במפעל4.2016.21דצמ-18

04סה"כ
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 ספיקות:

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

ההדפסה שעובדות במקביל. במהלך השנה ספיקות העבודה המרביות היו גבוהות מספיקת התכנון 

 מק"ש.  94,931.8עמדה על הספיקה המקסימלית של המתקן, 

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

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

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

 זמינות נתונים ותקלות:

 16-27.3.18בתאריכים   הים שנתית. הפסקת שידור הנתונים העיקרית הייתזמינות נתונ 95.6%

 עקב שליחת סנסור הניטור לתיקו במעבדה.

 

 

 

 

 

 

 

)ambient 1( מרכז הגג)ambient 1( מרכז הגג)ambient 2( גדר המפעל)ambient 2( גדר המפעל

ערך ממוצע חצי שעתי תקן

מקסימלי ]חל"מ[

מספר שעות בהם הריכוז 

גדול מ- 5 חל"מ

ערך ממוצע חצי שעתי 

מקסימלי ]חל"מ[

מספר שעות בהם הריכוז 

גדול מ- 5 חל"מ

19.44340ינו-18

921.21370.71פבר-18

1587.940165419מרץ-18

23112.80אפר-18

15.7489.11מאי-18

21.2463.90יונ-18

18.61336.82יול-18

16.4725.83אוג-18

12.8204.70ספט-18

13.3266.81אוק-18

33.95716.412נוב-18

76573.50דצמ-18

56639סה"כ
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 דיגומי ארובות –מקורות מוקדיים 

מעקב אחר דיגומי מזהמים בארובות המפעלים במרחב האיגוד המתבצעות ע"י מעבדות 

 מוסמכות:

תאריך  שם ארובה שם המפעל

 הבדיקה

 פרמטרים מספר

 נבדק

ממצאי 

 הבדיקה

 טיפול בחריגות

 חזרות 3 -פתע  תקין RCO 15.3.18 TOC אבן קיסר

  תקין RCO 13.8.18 PM,Nox,CO,TOC אבן קיסר

 חזרות 3 -פתע  תקין RCO 30.8.18 TOC אבן קיסר

 RTO אבן קיסר

 מזרחי

14,25,26.7.18 PM,Nox,CO,TOC תקין  

חריגה  PM,Nox,CO,TOC 13.8.18 ישן RTO אבן קיסר

בריכוז 

כלל חומר 

 אורגני

לאחר הדיגום 

המפעל ביצע עבודות 

 -תחזוקה במתקן ה

RTO  ובוצע דיגום

 חוזר

דיגום חוזר לאחר  תקין PM,Nox,CO,TOC 11.10.18 ישן RTO אבן קיסר

 עבודות תחזוקה

פילטר  אבן קיסר

 מערבי

13.08.18 PM,TOC תקין  

פילטר  אבן קיסר

מזרחי חדש 

ץ מחו

למערך 

 ההזנה

25.07.18 PM,TOC  חריגה

גבולית 

בריכוז 

כלל חומר 

 אורגני

המפעל ממשיך לבצע 

שיפור אטימת חדרי 

ייצור ושדרוג מערך 

היניקה והטיפול 

 באוויר

פילטר  אבן קיסר

מזרחי 

מחוץ 

 למערך

14.08.18 PM,TOC תקין  

פילטר  אבן קיסר

 קונצטו

25.7.18 PM תקין  

  תקין PM,TOC 26.7.18 חדר צבע אבן קיסר

פרה מיקס  אבן קיסר

 גדול

26.07.18 PM,TOC  חריגה

בריכוז 

 חלקיקים

המפעל ביצע טיפול 

בפילטר ובוצע דיגום 

 חוזר

פרה מיקס  אבן קיסר

 קטן

26.07.18 PM,TOC תקין  

פרה מיקס  אבן קיסר

 גדול

11.10.18 PM דיגום חוזר לאחר  תקין

 עבודות תחזוקה

פילטר אבק  אגריקל

 פרליט קו

2.8.18 PM, Nox תקין  

  תקין PM, Nox 2.8.18 תנור פרליט אגריקל
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תאריך  שם ארובה שם המפעל

 הבדיקה

 פרמטרים מספר

 נבדק

ממצאי 

 הבדיקה

 טיפול בחריגות

פילטר אבק  אגריקל

קו 

 וורמיקוליט

2.7.18 PM, Nox תקין  

לא בוצעה  PM,Sox,Nox,CO  דוד קיטור איטונג

בדיקת 

 -ארובה ב

2018 

בוצע דיגום בשנת 

, המפעל דיווח  2016

כי יבצע דיגום בשנת 

לאחר שדרוג  2019

 ובותהאר

ארובה  אילן רפאל

 ראשית נמר

25.4.18 PM תקין  

ארובת  אילן רפאל

 מגרסה נמר

10.7.18 PM תקין  

פילטרים  אליאנס

על יד  

מיקסר 

1+2 

13.09.18 PM תקין  

פריקת פיח  אליאנס

 משקים

13.09.18 PM תקין  

פילטרים  אליאנס

על יד  

מיקסר 

6+5 

13.09.18 PM תקין  

פילטר  אליאנס

כון  חדר/מ

כימיקלים 

 קומה ב'

12.09.18 PM תקין  

פילטר  אליאנס

חדר/מכון  

כימיקלים 

 קומה א'

12.09.18 PM תקין  

פילטר סילו  אליאנס

#4 

13.09.18 PM תקין  

פילטר סילו  אליאנס

#3 

13.09.18 PM תקין  

פילטר סילו  אליאנס

#2 

13.09.18 PM תקין  

פילטר סילו  אליאנס

#1 

13.09.18 PM ןתקי  

דוד קיטור  אליאנס

1 

12.09.18 PM,Sox,Nox,CO תקין  

דוד קיטור  אליאנס

3 

12.09.18 PM,Sox,Nox,CO תקין  

  תקין TOC 12.09.18פילטר פחם  אליאנס
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תאריך  שם ארובה שם המפעל

 הבדיקה

 פרמטרים מספר

 נבדק

ממצאי 

 הבדיקה

 טיפול בחריגות

בית הדבק 

 יציאה

ריכוז  PM,Sox,Nox,CO 9.7.18 דוד קיטור אמבר גרנות

חלקיקים 

 גבולי

 

ארובה קו  אמבר גרנות

 1-4כבישה 

 מאוחד

1.7.18 PM,TOC תקין  

בור קבלת  אמבר גרנות

 משאיות

9.7.18 PM תקין  

בור קבלת  אמבר גרנות

 רכבת

 PM  לא נדגם

 2018 -ב

בוצע דיגום בשנת 

, נדרש פעם 2017

 בשנתיים

ארובה קו  אמבר גרנות

 7כבישה 

1.7.18 PM,TOC תקין  

ארובה קו  אמבר גרנות

 8כבישה 

1.7.18 PM,TOC תקין  

 ,PM, Sox, Nox,  TOC 20.6.18 חדש אספלט ורד

benzene 

  תקין

לא בוצעו  - - - גומי עין שמר

בדיקות 

 -ארובה ב

2018 

בוצע דיגום בשנת 

, נדרש פעם 2017

 בשנתיים

גזם )וירדיס( 

 גלעם

 ,Sox, Nox, CO, TOC 1.8.18 דוד גזם

HCl, 

Dox,formaldehyde 

חריגה 

בריכוז 

כלל חומר 

 אורגני

נכתבו תנאים 

ם ברישיון נוספי

עסק ; המתקן 

יצמצם את פעילותו 

עם חיבור מפעל 

גלעם לגז טבעי 

 2019במהלך 

גזם )וירדיס( גן 

 שמואל

 ,Sox, Nox, CO, TOC 29.8.18 דוד גזם

HCl, 

Dox,formaldehyde 

חריגה 

בריכוז 

כלל חומר 

 אורגני

המתקן יצמצם את 

פעילותו עם חיבור 

מפעל גן שמואל מזון 

לגז טבעי במהלך 

2019 

דוד קיטור  גלעם

400 (C1) 

24.7.18 PM,Sox,Nox,CO תקין  

דוד קיטור  גלעם

375 (C2) 

24.7.18 PM,Sox,Nox,CO תקין  

דוד קיטור  גלעם

 (C3ביוגז )

24.7.18 PM,Sox,Nox,CO,TOC תקין  

  תקין F3 22.7.18 PM גלעם
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תאריך  שם ארובה שם המפעל

 הבדיקה

 פרמטרים מספר

 נבדק

ממצאי 

 הבדיקה

 טיפול בחריגות

  תקין F5 22.7.18 PM גלעם

בור קבלת  גלעם

 (F6תירס )

23.7.18 PM קיןת  

  תקין F7a 23.7.18 PM גלעם

  תקין F7b 23.7.18 PM גלעם

  תקין F9 22.7.18 PM גלעם

  תקין F11a 25.7.18 PM גלעם

  תקין F11b 25.7.18 PM גלעם

  תקין F12 25.7.18 PM גלעם

  תקין F14a 22.7.18 PM גלעם

  תקין F14b 22.7.18 PM גלעם

  תקין F16 23.7.18 PM גלעם

  תקין F41 25.7.18 PM גלעם

  תקין M2 23.7.18 PM, TOC גלעם

  תקין M4 24.7.18 PM, TOC גלעם

  תקין M5 22.7.18 PM, TOC, H2S גלעם

  תקין M6 22.7.18 PM, TOC גלעם

  תקין M8 22.7.18 PM, TOC גלעם

  תקין M9-1 22.7.18 PM, TOC גלעם

  תקין M9-2 24.7.18 PM, TOC גלעם

  תקין S1 24.7.18 PM, TOC גלעם

  תקין S2 24.7.18 PM, TOC גלעם

  תקין S3 23.7.18 PM, TOC גלעם

  תקין S4 23.7.18 PM, TOC גלעם

  תקין S6 25.7.18 PM, TOC גלעם

  תקין PM,Sox,Nox,CO 25.7.18 3דוד  גן שמואל מזון

  תקין PM,Sox,Nox,CO 25.7.18 4דוד  גן שמואל מזון

 ,PM,Sox,Nox,CO - דוודים גת

NH3 

לא בוצעו 

בדיקות 

2018 

 -בוצעו בדיקות ב

, נדרש פעם 2017

 בשנתיים

 ,PM,Sox,Nox,CO 16.4.18 1גנרטור  טמבור חפר

formaldehyde 

חריגות 

בתחמוצות 

 גופרית

יבוצע דיגום חוזר 

 2019בשנת 

 ,PM,Sox,Nox,CO 16.4.18 2גנרטור  טמבור חפר

formaldehyde 

חריגות 

ים בחלקיק

ותחמוצות 

 גופרית

יבוצע דיגום חוזר 

 2019בשנת 
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תאריך  שם ארובה שם המפעל

 הבדיקה

 פרמטרים מספר

 נבדק

ממצאי 

 הבדיקה

 טיפול בחריגות

 ,PM,Sox,Nox,CO 16.4.18 3גנרטור  טמבור חפר

formaldehyde 

חריגות 

בתחמוצות 

 גופרית

יבוצע דיגום חוזר 

 2019בשנת 

 

 

  תקין PM,Sox,Nox,CO 22.02.18 3דוד  נייר חדרה

  תקין PM,Sox,Nox,CO 22.02.18 6דוד  נייר חדרה

  תקין PM,Sox,Nox,CO 15.04.18 3דוד  נייר חדרה

  תקין PM,Sox,Nox,CO 15.04.18 6דוד  נייר חדרה

  תקין PM,Sox,Nox,CO 9.8.18 3דוד  נייר חדרה

  תקין PM,Sox,Nox,CO 9.8.18 6דוד  נייר חדרה

מוצרי 

 מעברות/מטרנה

מגדל ייבוש 

 חדש

27.3.18 PM, TOC תקין  

מוצרי 

 מעברות/מטרנה

 דוד קיטור

 מטרנה 20

27.3.18 PM,Sox,Nox,CO  חריגה

גבולית 

בריכוז 

תחמוצות 

 חנקן

 

מוצרי 

 מעברות/מטרנה

ארובת 

מחולל 

 קיטור

27.3.18 PM,Sox,Nox,CO תקין  

ארובות  פחמ"ס

 תהליך

לא בוצעו   

בדיקות 

2018 

ביקשו דחיה לצורך 

שדרוג והתאמת 

 הארובות לנוהל.

 set 1a סופרסולד

Oven 4 

5.8.18 PM, Sox, Nox, CO, 

TOC, M 

  תקין

 set 2a סופרסולד

Oven 2+3 

6.8.18 PM, Sox, Nox, CO, 

TOC, M 

  תקין

קל קר עין 

 כרמל

דוד קיטור 

מ"ר  135

 ישן

9.10.18 PM,Sox,Nox,CO CO2  חריגה

בריכוז 

תחמוצות 

 חנקן

המפעל קיבל הקלות 

בערכים לאחר הצגת 

הסכם עם חברת 

 חלוקה של גז טבעי

קל קר עין 

 רמלכ

דוד קיטור 

 מ"ר ישן 80

9.10.18 PM,Sox,Nox,CO CO2  חריגה

בריכוז 

תחמוצות 

 חנקן

המפעל קיבל הקלות 

בערכים לאחר הצגת 

הסכם עם חברת 

 חלוקה של גז טבעי

 RTO קרגל

 ארובת

2.5.18 Nox ,TOC, CO תקין  

 RTO קרגל

 ארובת

10.12.18 Nox ,TOC, CO תקין  

דוד שמן  קרגל

 1תרמי 

10.12.18 PM,Sox,Nox,CO תקין  
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תאריך  שם ארובה שם המפעל

 הבדיקה

 פרמטרים מספר

 נבדק

ממצאי 

 הבדיקה

 טיפול בחריגות

דוד שמן  קרגל

 3תרמי 

10.12.18 PM,Sox,Nox,CO תקין  

ארובת  רשת או פלסט

 הדפסה

 TOC  לא בוצעו

בדיקות 

2018 

המפעל קיבל 

התראה בגין חשד 

 לאי עמידה בתנאים

ארובות  תרימה

 תהליך

 PM  לא בוצעו

בדיקות 

2018 

 

  תקין PM,Sox,Nox,CO 11.4.18 תנור ניצב מחצבות שפיה

שואב מעל  מחצבות שפיה

 2סילו 

11.4.18 PM תקין  

שואב מעל  מחצבות שפיה

 סילו אומיה

29.4.18 PM תקין  

שואב אדים  מחצבות שפיה

 3מימת 

24.4.18 PM תקין  

שואב אבק  מחצבות שפיה

 קו חול טיח

15.10.18 PM  חריגה

 בחלקיקים

יבוצע דיגום חוזר 

 2019בשנת 

בוי מתקן כי מחצבות שפיה

 2מימת 

20.9.18 PM תקין  

 

 מקרא לחומרים הנבדקים:

PM –  ריכוז חלקיקים 

Sox –  ריכוז גופרית דו חמצנית 

Nox –  ריכוז תחמוצות חנקן 

CO – ריכוז פחמן חד חמצני 

TOC – ריכוז כלל חומרים אורגניים 

M –  סריקת מתכות כבדות 

formaldehyde – ריכוז פורמאלדהיד 

NH3 – יהריכוז אמונ 

Dox –  ריכוז דיאוקסינים ופוראנים 

HCl –  ריכוז חומצת מלח 

Benzene – ריכוז בנזן 

H2S –  ריכוז מימן גופרתי 
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 דיגום סביבתי במחצבות –מקורות בלתי מוקדיים 

 

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

לעבודה במתכונת מצומצמת  2018צבת עין איילה עברה בשנת שפיה ג' ומחצבת עין איילה. מח

וללא פעולות חציבה. ההשפעה הסביבתית של המחצבות הינה בעיקר פליטת חלקיקים בלתי 

. ניתן למדוד את ריכוז החלקיקים בסביבה בשלוש ליך החציבה, שינוע, גריסה וניפוימוקדית מתה

. חלקיקים גדולים נמדדים בשיטת אבק שיטות, כל שיטה מתאימה לגודל שונה של חלקיקים

שוקע הנמדדים בד"כ בגבול המחצבה. חלקיקים מרחפים וחלקיקים נשימים נמדדים בשיטת  כלל 

 2016הממוקם בד"כ בסמיכות למגורים. בשנת high volume sampler אבק מרחף ע"י מכשיר 

מיקרון( ע"י  10 -ם מהחלו לבצע במחצבות הגדולות מדידות רציפות של חלקיקים נשימים )קטני

מכשירי ניטור רציף. תוצאות המדידות מושוות לתקני סביבה ע"פ תקנות אוויר נקי )נתונים אלה 

 זמינים באתר של המשרד להגנת הסביבה(.

 

 מחצבת ורד

המחצבה מבצעת ניטור באמצעות דיגומי אבק שוקע ומרחף במהלך החודשים אפריל עד אוקטובר 

 כרמל והמשרד להגנת הסביבה. -אושרה  ע"י איגוד ערים שרוןע"פ תוכנית דיגום שנתית ש

נקודות למדידת אבק מרחף  4 -נקודות למדידת אבק שוקע מסביב למחצבה ו 6התוכנית כוללת 

טון לקמ"ר  20התקן לאבק שוקע הוא קוטוף, ברקאי ועין עירון. -אל-בישובים: ברטעה, אום

 200גרם למ"ק והתקן לאבק מרחף יממתי הוא מיקרו 300שעתי הוא  3לחודש, התקן לאבק מרחף 

 .בתקנות אוויר נקי עומדות 2018הבדיקות לשנת  תוצאותמיקרוגרם למ"ק. כל 

 

 

 

 מ"ג לקמ"ר לחודש[ 20תוצאות דיגום אבק שוקע ]תקן   –מחצבת ורד 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

נוב-18אוק-18ספט-18אוג-18יול-18יונ-18מאי-18אפר-18

SD-110.9811.2112.8312.411.5310.0611.138.23כפר ברטעה, גג בנייין פרטי

SD-214.2318.0716.3316.0317.216.311511.6אום -אול- קוטוף, גג, בית פרטי

SD-3 13.2913.8114.9817.3914.0112.8713.9311.65יישוב ברקאי, אולם אירועים

SD-4)11.410.8912.4513.0612.0211.3212.157.74ישוב עין עירון )רקע

SD-512.0712.7315.2514.5715.4513.8714.6410.6גבול צפון מערבי של תוכנית

SD-610.7911.3513.710.9712.1311.6113.4510.61גבול מזרחי של תוכנית

תוצאות דיגום אבק שוקע ]טון לקמ"ר לחודש[

שם נקודת דיגוםשם נקודת דיגום
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 מיקרוגרם למ"ק[ 300שעתי ]תקן   3תוצאות דיגום אבק מרחף  –מחצבת ורד 

 

 

 

 

 מיקרוגרם למ"ק[ 200תוצאות דיגום אבק מרחף יממתי ]תקן   –ת ורד מחצב

 

 

 

TSP1TSP2TSP3TSP4

כפר ברטעה, גג 

בנייין פרטי

אום -אול- קוטוף, 

גג, בית פרטי

יישוב ברקאי, 

יישוב עין עירוןאולם אירועים

2193.4244.3211.7168.5

4177.2275.8208.5211.8

2210.3277.5230.9186.9

4168.6259.8283.4197.7

1166.9217.2266207.6

3196.9276.3215.3174.9

1151.3211.9271.3210.8

3226.7247.8261.2195.7

5179214.8231.5240.7

2167.7232.3216.2193.3

4146.5287.3195.4166.5

2156.5245.4252.2126.3

4133.2199.4238.8154.7

2160.9196.7247.9180.5אוקטובר

4187.9240.2272.9157.1

1175.7259.9197.4150.3נובמבר

399.6169.514391.1

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

תוצאות דגימות ריכוזי אבק מרחף 3 שעתי ]מיקרוגרם למ"ק[

מספר סדרהשנת 2018 

TSP1TSP2TSP3TSP4

כפר ברטעה, גג 

בנייין פרטי

אום -אול- קוטוף, 

גג, בית פרטי

יישוב ברקאי, 

יישוב עין עירוןאולם אירועים

1118.1167.2143.4106.6

3157.3160.7179.2173

1132177.8180.8158.6

3116.2166.9152.4141.3

5144.1185.4162.9128.5

1122.2186.9169.5143.8

2160.8168.3189154

2108.1173.5156.9139.6

4121.8148.3171.9124

1117.7181151.9144.7

3132.2187.6141.4131.4

1124.6170.5177.5112.8

3116.6186.9167.9144.9

1111.7144.8164.3121.2אוקטובר

3133.9172.6157.4114.3

593.9157.9181.2103.9

2131.3155117.3110.4נובמבר

451.4104.7112.471.7

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

מספר סדרה

תוצאות דגימות ריכוזי אבק מרחף יממתי ]מיקרוגרם למ"ק[

שנת 2018
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 מפת נקודות הדיגום סביב מחצבת ורד

 

 מפעל אבן וסיד שפיה

מבצע ניטור באמצעות דיגומי אבק שוקע ומרחף במהלך החודשים אפריל עד אוקטובר  המפעל

 משרד להגנת הסביבה. כרמל וה-ע"פ תוכנית דיגום שנתית שאושרה  ע"י איגוד ערים שרון

למפעל ונקודה נוספת בסמוך למחצבה שפיה נקודות למדידת אבק שוקע מסביב  4התוכנית כוללת 

טון לקמ"ר לחודש. מבדיקת התוצאות נראה כי התקבלו מספר  20ג'. התקן לאבק שוקע הוא 

ות תוצאות העוברות את התקן. למרות שהמדידות מתבצעות בשטח חקלאי ובו דרכי עפר העלול

 ןלהשפיע על התוצאות, המפעל נדרש לבצע פעולות להפחתת פליטות בלתי מוקדיות כמו ניקיו

 שטח המפעל, כיסוי מסועים ושאיבת אבק בזמן מילוי חומר למיכליות.

 

 מ"ג לקמ"ר לחודש[ 20תוצאות דיגום אבק שוקע ]תקן   –מפעל אבן וסיד שפיה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוק-18ספט-18אוג-18יול-18יונ-18מאי-18אפר-18אתר הבדיקה

14.7113.4920.368.2811.0813.8515.25בוסטר מקורות

30.6715.2520.51826.3112.5815.81כרם 1

25.1419.6319.4522.9230.7817.6320.02כרם 2

17.9619.7413.1517.9520.3217.7917.45אפרסקים

18.7417.8810.2713.8811.9317.15-מחצבה

תוצאות דיגום אבק שוקע ]טון לקמ"ר לחודש[
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 פעל אבן וסיד שפיהמפת נקודות הדיגום סביב מחצבת מ
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 מפעלים -מקורות בלתי מוקדיים 

 

 אבן קיסר

המסווג כמסרטן אפשרי  ל לפליטות בלתי מוקדיות של סטירן,מפעל אבן קיסר הוא בעל פוטנציא

בוצע דיגום סביבתי ע"י המפעל שבו נמצאה חריגה מהתקן הסביבתי  2018בבני אדם. בשנת 

אחד ממתקני בות ממצאי הבדיקה בוצעו פעולות מתקנות במיקרוגרם למ"ק(. בעק 100לסטירן )

הישן. ממצאי שתי בדיקות פתע שבוצעו במהלך השנה עמדו  RTO-הטיפול בפליטת סטירן ה

 בתקן.

 

 [מיקרוגרם למ"ק 100תוצאות דיגום סביבתי לסטירן  ]תקן   –מפעל אבן קיסר )קיבוץ שדות ים(

 
 

 ברישיוןהחלטה לעדכן ולהחמיר את התנאים  התקבלה 2018בעקבות ממצאי הבדיקות בשנת 

,   RTO-תקנת מערכת של ניטור רציף ביציאה מהארובות של השיכללו ההעסק של המפעל 

אל מתקני הסטירן של מערך יניקת בצע בדיקת יעלות יהמפעל  ובדיקות פליטות מצנרת. בנוסף

 הטיפול.

 

 

 גלעם

של אבק מרחף בארבע נקודות מסביב  בהתאם לדרישת היתר הפליטה, מפעל גלעם מבצע בדיקה

בכל נקודות הדיגום לא היו חריגות מהתקן  -היו תקינים  2018למפעל.  ממצאי הדיגום בשנת 

 לאבק מרחף.

 

 מיקרוגרם 300שעתי ]תקן  3ם סביבתי לאבק מרחף תוצאות דיגו –מפעל גלעם )קיבוץ מענית( 

 למ"ק[

 

 

 

 

 

שער קיבוץ שדות יםשער דרום מערביתאור נקודת הדגימה

גדר ליד מזנון 

אמפיתאטרון

גדר מתקן המים 

משאבי אנוש)דרום-מזרח(

מזרחדרום מזרחצפון מערבצפון מזרחדרום מערבכיוון יחסית למפעל

4.2661.7>4.2618>פתע15.3.18

4.26326.2>4.27>-4.26>מפעל13.8.18

10.912.4מתחת לסף הזיהוימתחת לסף הזיהוי-דיגום פתע 30.8.18#1

24.310.4מתחת לסף הזיהוימתחת לסף הזיהוי-דיגום פתע 30.8.18#2

תאריך דיגום

תוצאות דיגום ריכוזי סטירן בסביבה ]מיקרוגרם למ"ק[

01.08.2018תאריך

אבק מרחף 3 שעתי מזהם נבדק

300תקן

מיקרוגרם למ"קתאור נקודת הדגימהמס' נקודת הדגימה

27רקע, במעלה הרוח1

2חניה מפעל2

54כביש היקפי דרום מזרח3

128גדר מזרחית4
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 סופרסולד

קה של מתכות כבדות. בהתאם לדרישת היתר הפליטה, המפעל מפעל סופרסולד הינו מפעל ליצי

שעות ובדיקה סביבתית לעופרת בארבע נקודות מסביב למפעל.   24 -מבצע בדיקה של אבק מרחף ל

 בכל נקודות הדיגום לא היו חריגות מהתקנים. -היו תקינים  2018ממצאי הדיגום בשנת 

 

מיקרוגרם  200תי לאבק מרחף יממתי ]תקן תוצאות דיגום סביב –מפעל סופרסולד )בית אורן( 

 מיקרוגרם למ"ק[ 2למ"ק[ ועופרת ]תקן  

 

 

 

 איטונג

במסגרת תהליך לגליזציה של מפעל איטונג נדרש המפעל לבצע דיגום סביבתי לאבק וזאת בכדי 

לבחון את האפקטיביות של האמצעים שננקטו להפחתת פליטות מזהמים לאוויר. ממצאי הדיגום 

צביעו על חריגות בריכוז החלקיקים כתוצאה מפעילות המפעל. כמענה לחריגות ה 2018בשנת 

 .2019המפעל הגיש תוכנית להגברת תדירות הניקוי וביצוע דיגום נוסף בקיץ 

 

מיקרוגרם  300שעתי ]תקן   3תוצאות דיגום סביבתי לאבק מרחף  –מפעל איטונג )פרדס חנה( 

 למ"ק[

 
 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך

עופרתאבק מרחף יממתימזהם נבדק

2002תקן

מיקרוגרם למ"קמיקרוגרם למ"קתאור נקודת הדגימהמס' נקודת הדגימה

63.30.0255מזרחית למפעל1

46.70.0124צפון מערבי למפעל2

56.70.0134צפונית למפעל3

54.50.0119מערבית למפעל4

5-6.8.2018

רקעמכולהשער המפעל

27/8/1880351593

28/8/1869526151

29/8/1857337352

30/8/1833931837

31/8/18273331

1/9/18187162100

2/9/1829316021

תוצאות דגימות ריכוזי אבק מרחף 3 שעתי ]מיקרוגרם למ"ק[

תאריך
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 וקידום נושא איכות האוויר בתעשיות בתחום האיגודפעולות עיקריות לפיקוח 

 

 איטונג

להסדרה של כל ארובות יטונג בפרדס חנה, הוגשו תוכניות במסגרת תהליך לגליזציה של מפעל א

, הסדרת תאי אחסון פסולת בנין, סלילת אי אחסון חדשים ומקורים לאגרגטיםהמפעל, הקמת ת

וס מים באזורים בעלי פוטנציאל לפליטות אבק. מ"ר שטחים תפעוליים, הפעלת מערכת ריס 2000

כמו כן הוגשה תוכנית להקמת מחסן לאבקת אלומיניום אשר יעמוד בדרישות החוק. התוכניות 

דיגום  2018. בהתאם להנחיות האיגוד בוצע במהלך בחודש אוגוסט 2019 -ו 2018יבוצעו במהלך 

עים שננקטו על הסביבה. ממצאי סביבתי לחלקיקים בגדר המפעל בכדי לבחון את השפעת האמצ

הדיגומים הצביעו על חריגות מהתקן הסביבתי לחלקיקים. במענה לחריגות המפעל התחייב לבצע 

ן: הקפדה וכן ליישם פתרונות תפעוליים כגו 2019דיגום נוסף לאחר השלמת כל האמצעים בשנת 

 משטחי תפעול והרטבה במים. טאטוא, על כיסוי וסגירת משאיות

 

 אבן קיסר

 –בבדיקות ארובה ובדיקות סביבתיות שבוצעו במפעל שבהם נמצאו חריגות בפליטות סטירן 

ונמצא כי יש מערבי   RTOחומר החשוד כמסרטן בבני אדם. בעקבות תוצאות אלה נבדק מתקן

ניקוי יסודי של כל סתימה במתקן ותקלות נוספות. המפעל ביצע פעולות מתקנות הכוללות: 

הוחלפו  ,בוצעה שאיבת אבק בחלק הפנימי של המתקן ,לבנים שבורות החלפת ,הלבנים במתקן

. בהמשך המפעל מתכנן התקנת וחלף בידוד בכניסה לתא השריפה במתקןהו אטמים לדמפרים

מחדר אבק . בנוסף בעקבות ממצאים חורגים בארובת פילטר RTO -פילטר אבק לפני מתקן ה

 בית פילטרים לדלתות חדשות ואטומות.הוחלפו דלתות ותוקן צינור כניסה למפוח  פרמיקס

 

 

 OPCתחנת כוח 

משני חדרה. תחנה זו מורכבת  OPCהתחילה הרצה של תחנת הכוח חדשה שנקראת  2018בשנת 

 טמגווא 140-ל גז טבעי וסולר לגיבוי ותספק כהתחנה פועלת ע ,יחידות מחזור משולב )מחז"מ(

מרכז ית גבוהה תחליף את פעילות אנרגט לרשת החשמל. התחנה החדשה שהינה בעלת יעילות

האנרגיה במפעלי נייר הישן. בזמן ההרצה היו רעשים בשכונות בחדרה בגלל שחרור של קיטור 

לאטמוספירה. כמו כן הרצת התחנה התחילה לפני סיום התקנת הקיר האקוסטי ולפני התקנת 

ה תקלה צה התגלתהניטור הרציף שנדרש בהתאם לתנאי היתר הפליטה. עם זאת בזמן ההר

 חודשים. 9עד  6 -והפעלת התחנה נדחתה בחמורה בטורבינה 
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 חומרים מסוכנים ואסבסט

 

 היתרי רעלים לחומרים מסוכנים )חומ"ס(

ת הקבועה היתר רעלים ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה לכל עסק המחזיק ברעלים מעל הכמו

כוללת את ממצאי  סביבהבחוק החומרים המסוכנים. חוות הדעת המועברת למשרד להגנת ה

הביקורת  )אחסון חומ"ס במאצרות, שילוט מתאים, אחזקת דפי מידע של החומרים המסוכנים, 

חומרים מסוכנים ועוד( וכן המלצה לחידוש ההיתר בתנאים  עאחזקת אמצעים לטיפול באירו

ע"פ , למתן חוות דעת טרם קבלת היתר רעלים בוצעו סיורים 2018נלווים להיתר הרעלים. בשנת 

עסקים המחזיקים חומרים מסוכנים בתחום האיגוד. נוסף על  7-בבקשת המשרד להגנת הסביבה, 

  כך, בוצעו סיורי פיקוח משותפים עם נציגי המשרד להגנת הסביבה על תנאי היתר רעלים.

 

 אסבסט

לעובדי האיגוד ישנה הסמכה ורשיון כסוקרי אסבסט. בעל רשיון סוקר אסבסט רשאי לתת חוות 

ת לרשות המקומית על מצב אסבסט בנכס ולהמליץ לרשות על אופן הטיפול באסבסט. חוות דע

 הדעת ניתנת על פי הזמנת בעל המבנה או הרשות המקומית.

 

 

 

 



 [132] 

 

 :על ידי מספר פעולותל שפכי תעשייה בתחום האיגוד האיגוד מבצע פיקוח ע

 ביוב דיגום ובדיקת שפכים על פי כללי תאגידי מים ו .א

 ליווי המועצות האזוריות בישום כללי תאגיד מים וביוב  .ב

 חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגודפיקוח על שפכים במסגרת  .ג

מענה אירועי כשל במטש' באמצעות איתור מקור שפכים חריגים ומתן בבחינת תהליך   .ד

 בזמן אמת

 

 דיגום ובדיקת שפכים על פי כללי תאגידי מים וביוב .א

את המועצות האזוריות עמק חפר ,חוף כרמל ומגידו בהיערכות ליווה  דהאיגו 2018בשנת 

ת העמקים )שפכי זאת בנוסף לליווי תאגיד מעיינו 2014ויישום הכללים מאז פרסומם משנת 

 (.עסקי זיכרון יעקב

במסגרת הליווי של כללי תאגידי מים וביוב המשיך האיגוד לדגום ולעקוב אחר עסקים על פי 

. נעשו שינויים והתאמות 2017-2018ושרת לשפכי עסקים/תעשייה לשנים מא תכנית הניטור

ירת עסקים ואו פעילות עסקית על פי שינויים שהתרחשו בפועל בשטח כגון סג 2018 -לתכנית ב

 .חדשה

בכדי לעמוד במטרה העיקרית ום הכללים באמצעות תכנית הניטור ייש יישום תכנית ניטור :

ה המוזרמים למערכת הביוב הציבורית. היישום בא לידי של "הסדרת איכות שפכי התעשיי

שוב יהרצת סימולטור לח ,חודשית נית הדיגום השנתית לתכנית עבודהביטוי בפריסת תכ

תוספת אגרה בהתאם לאיכות ולספיקה של שפכי העסק ע"פ הקטגוריות שפכים חריגים 

התעשייה ומענה להשגות בהתנהלות מול " ושפכים אסורים. בנוסף יישום תכנית הניטור מלווה

 .או בכלל לכל ערעור או בקשה להקלההעסקים בגין עלות החיוב 

ההסדרה הסביבתית התמקדה בפגישות פרטניות של הסברה  והכוונת העסקים לטיפול במקור, 

 .הדרכה לתחזוקה נאותה של המתקנים בחינת קיבולת של מערכות קדם הטיפול וכן

שות המים  ע"פ הפורמט המפורסם. הדו"ח מאגד את הכנת דוח שנתי לר - דוחות שנתיים

סטטוס הדיגומים בפועל לעומת תכנית ניטור מאושרת פירוט כמויות ואיכויות של שפכים 

 חריגים ואסורים וכן החיובים הכספיים בגינם. 

 

 2018סטטוס דיגומים לשנת  –מועצה אזורית עמק חפר 

ניהם אולמות אירועים, מסעדות, מפעלי עסקים בי 52תכנית הניטור של מ"א עמק חפר כללה 

ת שנתיות ע"פ דגימו 254סה"כ  .תחנות דלק ותעשיות ועסקים נוספיםמזון, מחלבות, רפתות, 

 . מהתכנות המאושרת 91%ימות המהוות דג 231בוצעו בפועל  ,תכנית ניטור מאושרת
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כתובת המפעלשם מפעלמס' סידורי

מגזר תעשייתי 

לפי התוספת 

השלישית

אופן 

הדיגום 

)חטף/מורכב(

כמות 

מים/שפכים 

שנתית

מספר 

בדיקות 

שנתי מתוכנן 

עפ"י תכנית 

הדיגום

מספר 

בדיקות 

בפועל

האם יש 

הסכם 

להזרמת 

שפכים 

חריגים

כן/לא

מספר דיגומים 

שנמצאו שפכים 

חריגים

מספק דיגומים 

שנמצאו שפכים 

אסורים

מספר 

הדיגומים שלא 

נמצאו חריגות 

)אסורים או 

חריגים(

הערות

                   4                 -                -לא         4              74.04אקראיתחנת דלקא.ת עמק חפראולניק דלק מנטה א ת1

                   2                    1                   2לא         4              6968.04אקראיאולם אירועיםא.ת עמק חפראומנות השף )אודאון(2

                   3                    1                   1לא         3              4615.44מורכבמבשלת בירהא.ת עמק חפרבירה אלכסנדר3

                -                    3                   4לא         4              4921.84אקראימסעדהחופיתבית הפנקייק4

                   4                 -                -לא         4              1689.14מורכבקייטרינגא.ת עמק חפרבראף5

                   4                    1-לא         5              1,295.06אקראיכימיקליםא.ת עמק חפרבריכות י.ג.ל6

                   2                 -                   1לא         3              4       6,547אקראיאולם אירועיםא.ת עמק חפרברכת העמק )שמיים וארץ(7

                   2                    1                -לא         3              4אין נתוניםמורכבאולם אירועיםא.ת עמק חפרגן אירועים אלכסנדר8

                   4                 -                -לא         4              2343.14מורכבאולם אירועיםמשמר השרוןגני שרונית 9

                   2                    2                   1לא         4              170.74אקראיתחנת דלקמשמר השרוןדור אלון משמר השרון10

                   3                 -                   2לא         5              2,647.04אקראיייצור טייחא.ת עמק חפרדקוליין11

לא חויב סולפיד                -                  17                 22לא       26            388697.224מורכבמזוןא.ת עמק חפרהוד חפר12

13)Win( לא פעיל בחלק מימות השבוע                -                    1                   1לא         1              6,457.04מורכבאולם אירועיםא.ת עמק חפרווין

                   3                   1לא         4              4       1,763מורכבעיבוד בשרא.ת עמק חפרטיב טעם14

                   3                    1                -לא         4              54.84חטףתחנת דלקא.ת עמק חפרטן א.ת עמק חפר15

                   1לא         3              4,543.04מורכבקייטרינגא.ת עמק חפרטעם וצבע16

                   4                    1                   1לא         5              1813.16אקראימסעדהצומת רופיןיומנגוס מסעדה17

עסק הפסיק לפעול בעקבות שריפה                   1                    1                   1לא         2              522.86אקראימסעדהצומת רופיןיומנגוס קוויקי18

דיגום ראשון בדצמבר 19 פעיל מספר שבועות בשנה                -                    2                   2לא         2              4אין נתוניםמורכביקבכפר ויתקין יקב ויתקין19

                   4                 -                -לא         4              8682.94מורכבמטבח מוסדי בית נעוריםכפר נופש משטרה20

הקלות: נתרן 1500, מוליבדן 2, סולפאט 2500                   2                    4לא         6              3585.56אקראיציפוי מתכותגבעת חיים מאוחדלימת21

                   2                    2                -לא         4              290.94אקראימוסךמעברותמאיר עמק חפר מעברות22

                   2                 -                -לא         2              445.04אקראימוסךא.ת עמק חפרמוסך מאיר א.ת. 23

                   1                    3                -לא         4              1,628.04אקראימוסךא.ת עמק חפרמוסך ענת אור24

                -                    2                   4לא         4              2722.64מורכבמחלבהבית יצחק מחלבה בית יצחק25

                -                    4                   4לא         4              3571.84מורכבמחלבהגן יאשיהמחלבת יובל26

410לא2230.944מורכבמחלבהכפר הרואהמחלבת יעקבס27

3-1לא3069.544מורכבמטבח מוסדי משמר השרוןמטבח משמר השרון28

הקלה בנתרן 54-500לא13579.765מורכבמזוןבית הלוימטרנה29

-44לא7548.644מורכבמתחם מסחרימשמר השרוןמתחם אלונית משמר השרון30

4--לא42.444אקראיתחנת דלקעמק חפרסונול א.ת עמק חפר31

4--לא475.444אקראיתחנת דלקמתחם פז חופיתתחנת דלק פז חופית32

224לא606.666אקראיתחנת דלקרופיןתחנת דלק פז רופין33

לא חויב זרחן )מרץ(-53לא1106.765אקראיפלסטיקעין החורשפחמס34

הקלות: נתרן 300, סולפיד 1383לא646129.51211מורכבמזוןגבעת חיים מאוחדפריגת35

1-לא623.744אקראישטיפת רכבאם הדרךרחיצת רכב אם הדרך36

מעבר נקודת דיגום )מאי(1-3לא16,949.044מורכבמזון לבעלי חייםא.ת עמק חפררפאל תערובות 37

דיגום ראשון בנובמבר 19--2לא2920.042אקראירפתכפר הרואהרפת אייגנר38

--4לא3365.944אקראירפת עם צינוןגבעת חיים איחודרפת גחא39

--4לא7331.344אקראירפת עם צינון גבעת חיים מאוחדרפת גחמ40

-33לא4264.643אקראירפת ללא צינוןהמעפילרפת המעפיל41

--4לא1882.844אקראירפת ללא צינוןבית יצחק רפת זימן42

--4לא1836.644אקראירפת עם צינוןהעוגןרפת חפר43

-41לא1218.144אקראירפת ללא צינוןכפר הרואהרפת מוטי פלג44

--4לא836.744אקראירפת ללא צינוןכפר ידידיהרפת מלצר45

--4לא267.744אקראירפת ללא צינוןאמץרפת סהר יורם46

1-3לא2170.444אקראירפת ללא צינוןעין החורשרפת עין החורש47

--3לא1184.743אקראירפת ללא צינוןבארותייםרפת קליין48

--3לא246.643אקראירפת ללא צינוןגן יאשיהרפת שוורץ49

42-לא884.666אקראיציפוי מתכותגבעת חיים מאוחדשוורץ אלמוג50

13-לא2831.944אקראישטיפת רכבמשמר השרוןשטיפת רכב משמר השרון51

לא חויב זרחן )מרץ(332לא6182.965מורכבפרמצבטיקהבית הלויתרימה52

 70-( ו45%דגימות חריגות ) 104(, 37%דגימות תקינות ) 86התפלגות האיכויות שנמצאו: 

 (.30%דגימות אסורות )
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 2018סטטוס דיגומים לשנת -מועצה אזורית חוף כרמל  

 

עסקים אשר ביניהם אולמות אירועים, מסעדות,  38תכנית הניטור של מ"א חוף כרמל  כללה 

דגימות  162מפעלי מזון, בתי מלון, רפתות, תחנות דלק ותעשיות ועסקים נוספים, סה"כ 

מהתכנית המאושרת  71%דגימות המהוות  115ית ניטור מאושרת ,בוצעו בפועל שנתיות ע"פ תכנ

 . 

דגימות  23-( ו44%דגימות חריגות ) 51(, 50%דגימות תקינות ) 57התפלגות האיכויות שנמצאו: 

 (.20%אסורות )

(, עם זאת עדיין 55%) 2017ניתן לראות שיפור באחוז מימוש תכנית הדיגום בפועל משנת 

נמוך מהרצוי בשל עבודות חידוש תשתיות בנמל קיסריה אשר מנעה את רוב  התקבל אחוז

 הדיגומים המתוכננים במסעדות הנמל.

 

 

 

 

כתובת המפעלשם מפעל
מגזר תעשייתי לפי 

התוספת השלישית

אופן 

הדיגום 

)חטף/מורכ

ב(

כמות 

מים/שפכים 

שנתית

מספר 

בדיקות 

שנתי 

מתוכנן עפ"י 

תכנית 

מספר 

בדיקות 

בפועל

האם יש הסכם 

להזרמת 

שפכים חריגים

כן/לא

מספר דיגומים 

שנמצאו שפכים 

חריגים

מספק דיגומים 

שנמצאו שפכים 

אסורים

מספר הדיגומים 

שלא נמצאו 

חריגות )אסורים או 

חריגים(

הערות

                  2              -             -לא       2          478.874אקראימסעדהתחנת דלק פז עתליתאבראדא

                -                4                4לא       4          2300.394אקראימסעדהמתחם פז רומנו קיסריהאג'נדה

                  3              -                3לא       6          62399.478מורכבמפעל מזוןניר עציוןאוכל ביתי ניר עציון

בעיות דיגום בשל חידוש תשתיות                -                1                1לא       1          1084.004אקראימסעדהנמל קיסריה ארסטו

בעיות דיגום בשל חידוש תשתיותלא    -          3380.004אקראימסעדהנמל קיסריה ביץ' בר

                  2              -                2לא       4          4659.234מורכבבית מלוןניר עציוןבית מלון ניר עציון

בעיות בנקודת הדיגום    -          4לא נדגםמורכבבסיס צבאיעתליתבסיס עתלית

                  4              -             -לא       4          4659.234מורכבאולם אירועיםבית אורןבקתה ביער 

                  2                1                1לא       3          50.464אקראיתחנת דלקעין כרמלדור אלון עין כרמל

                  3              -             -לא       3          572.734אקראיתחנת דלקצומת עופרדור אלון צומת עופר

העסק סגור עד אפריל                  2              -             -לא       2          75431.574מורכבבית מלוןקיסריהדן קיסריה

                  1                2                3לא       4          353.414מורכבאולם אירועיםשדות יםכוכב הים

                  2                2                2לא       3          13801.934אקראיבית מלוןשדות יםכפר איזון

                -              -                3לא       3          3739.624מורכבמפעל מזוןבית חנניהלויתן נתן

                  2                1             -לא       4          557.294אקראימוסךמעגן מיכאלמוסך מעגן מיכאל

                  3                1             -לא       4          377.854אקראימוסךשדות יםמוסך שדות ים

                  1                3                3לא       4          1941.244אקראימפעל מזוןשדות יםמטבח שדות ים

                  3              -             -לא       3          96116.674מורכבבית מלוןיערות הכרמלמלון יערות הכרמל

                -                1                1לא       1          2243.774אקראימסעדהגולף קיסריהמריפוסה

                  2                1                2לא       4          16241.774אקראיבית מלוןקיסריהמרכז ימי קיסריה

                  3              -             -לא       3          41.574אקראיתחנת דלקעתליתסונול עתלית

בעיות דיגום בשל חידוש תשתיות                -              -                1לא       1          1303.004אקראימסעדהנמל קיסריה פונדק הצלבנים

בעיות דיגום בשל חידוש תשתיות                -              -                1לא       1          2603.004אקראימסעדהנמל קיסריה פורט קפה

                  3              -             -לא       3          29.204אקראיתחנת דלקעתליתפז עתלית

                  2                2             -לא       3          380.974אקראיתחנת דלקקיסריהפז רומנו

                  5              -             -לא       5          2188.896אקראימפעל כימיהמעגן מיכאלפלסאון מעגן מיכאל

תוצאות תקינות ועקביות                  1              -             -לא       1          2262.514אקראימפעל מזוןבית חנניהפריז פרי 

                  2                3             -לא       5          7335.506מורכבציפוי מתכותמעגן מיכאלצורון מעגן מיכאל

                  3              -             -לא       3          46420.824מורכבמפעל כימיהעין כרמלקל קר עין כרמל

                  2                1             -לא       3          911.504אקראיתחנת רחיצהעתליתרחיצת רכב סונול עתלית

                -              -                3לא       3          6625.034אקראירפתכפר גליםרפת בת גלים 

                -              -                3לא       3          23087.874אקראירפתהבוניםרפת הבונים

                -              -                3לא       3          6662.914אקראירפתעין איילהרפת יזרעאלי עין איילה

                -              -                3לא       3          9799.914אקראירפתשפיהרפת מאיר שפיה

                -              -                4לא       4          16925.404אקראירפתניר עציוןרפת ניר בכרמל

                -              -                3לא       3          1305.514אקראירפתעין איילהרפת פרל מאיר עין איילה

                -              -                4לא       4          14556.134אקראירפתשדות יםרפת שדות ים

                  4              -                1לא       5          3358.006מורכבמפעל כימיהעתליתכרמל כימיקלים )שרפי כרמל (



 [135] 

 

כתובת המפעלשם מפעל
מגזר תעשייתי לפי 

התוספת השלישית

אופן הדיגום 

)חטף/מורכב(

כמות 

מים/שפכים 

שנתית

מספר 

בדיקות 

שנתי 

מתוכנן 

עפ"י 

תכנית 

הדיגום

מספר 

בדיקות 

בפועל

האם יש 

הסכם 

להזרמת 

שפכים 

חריגים

כן/לא

מספר 

דיגומים 

שנמצאו 

שפכים חריגים

מספק 

דיגומים 

שנמצאו 

שפכים אסורים

מספר הדיגומים 

שלא נמצאו 

חריגות )אסורים 

או חריגים(

הערות

פעילות המפעל החלה באמצע השנה                 2          -          -לא        2       4  14,712מורכבפרמצבטיקהא ת מבוא כרמלאוניפארם

             -             2             4לא        4       4    9,746אקראיקניוןאורחן מגידואורחן מגידו

בעיות טכניות בדיגום                 2          -          -לא        2       4    5,658אקראיעיבוד שבבידליהארד דליה

                 1             1             1לא        3       6       330אקראיייצור מצע מזוןדליהביו דליה

העסק חובר למערכת הביוב במחצית 

השנה ובוצעו בדיקות רבות לבחינת 

אישור לחיבור

                 2          -          -לא        2       4    1,515אקראיתחנת דלקאורחן מגידודלק מנטה אורחן מגידו

סירוב לדיגום                 2             1             1לא        3       6  97,277אקראימפעלי כימיהדליהזוהר דליה

                 4          -          -לא        4       226,3004מורכבבתי מלוןמגידוכלא מגידו

שימוש מקומי ולא עסק             -             1          -לא        1       4       600אקראימכבסהדליהמכבסה דליה

             -             2             2לא        2       4    1,549אקראימסעדהאורחן מגידומסעדת הנחל 

             1             2לא        2       4    6,136אקראימסעדהאורחן מגידומקדונלדס אורחן מגידו

             -             1             1לא        1       4         89אקראימסעדהאורחן מגידונתיב הקפה

עזבו את מ"א מגידו                 1          -          -לא        1       3אין קריאהאקראיכימיהרמת השופטפוליגל

             -          -             4לא        4       4    9,746אקראירפתרמת השופטרפת רמת השופט

לא מחוברים למערכת הביוב             -          -          -לא     -       4אין קריאהאקראירפתרמות מנשה רפת רמות מנשה

בעיות טכניות בדיגום             -          -          -לא     -       4       432אקראימוסךרמות מנשה מוסך רמות מנשה

 2018סטטוס דיגומים לשנת -מועצה אזורית מגידו  

 

דגימות שנתיות ע"פ תכנית ניטור  63עסקים. סה"כ  15תכנית הניטור של מ"א מגידו כללה 

מהתוכנית המאושרת . מגוון קשיים טכניים  45%ת המהוות דגימו 31מאושרת, בוצעו בפועל 

 ושינויים במהלך השנה הובילו למימוש חלקי של תכנית הניטור המתוכננת.

דגימות  9-( ו48%דגימות חריגות ) 15(, 45%דגימות תקינות ) 14התפלגות האיכויות שנמצאו: 

 .(29%אסורות )

 

 

 

 2018לשנת  סטטוס דיגומים-מועצה מקומית זכרון יעקב  

 

עסקים אשר ברובם מסעדות. מקבץ  34תכנית הניטור של מועצה מקומית זיכרון יעקב כללה 

גדול של מסעדות בעל השפעה ניכרת על העומס האורגני בכניסה למט"ש וזאת למרות התרומה 

 מזערית של כל מסעדה בנפרד.

 50%דגימות המהוות  71דגימות שנתיות ע"פ תכנית ניטור מאושרת, בוצעו בפועל  142סה"כ  

מהתכנות המאושרת. אחוז הדיגומים בפועל נמוך בעקבות קשיים טכניים בדיגום והחלפות 

 בעלים של מספר מסעדות.

דגימות  34-( ו66%דגימות חריגות ) 47(, 32%דגימות תקינות ) 23התפלגות האיכויות שנמצאו:  

   (.48%אסורות )
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כתובת המפעלשם מפעל

מגזר תעשייתי 

לפי התוספת 

השלישית

אופן הדיגום 

)חטף/מורכב(

כמות 

מים/שפכים 

שנתית

מס' בדיקות 

שנתי 

מתוכנן עפ"י 

תכנית 

הדיגום

מספר 

בדיקות 

בפועל

האם יש הסכם 

להזרמת שפכים 

חריגים

כן/לא

מס' דיגומים 

שנמצאו שפכים 

חריגים

מספק דיגומים 

שנמצאו שפכים 

אסורים

מספר הדיגומים 

שלא נמצאו חריגות 

)אסורים או חריגים(

הערות

                     -                  -                   2לא961.942אקראימסעדהזכרון יעקבאדמה

                     -                  -                   1לא401.541אקראימסעדהזכרון יעקבאיז קפה

מפריד משותף לארומה ופרנג'ליקו                     -                     2                   2לא2,286.342אקראימסעדהזכרון יעקבארומה ופרנג'ליקו מול זכרון
                     -                     1                   2לא1,441.742אקראימסעדהזכרון יעקבביסטרו דה כרמל

                     -                     2                   2לא1,542.042אקראימסעדהזכרון יעקבבית קפה תשבי

                     -                     1                   1לא1,538.841מורכבבית מלוןזכרון יעקבבית שחם

                     -                     2                   2לא64,970.042אקראימסעדהזכרון יעקבברוניתא

מפריד משותף לגרין גוס, פן אחר וההוביט                     -                     1                   1לא41אין קריאהאקראימסעדהזכרון יעקבגרין גוס, הוביט ופן אחר

                       1                  -                -לא41אין קריאהאקראימסעדהזכרון יעקבדונה גרציה

                       3                  -                -לא283.243אקראיתחנת דלקזכרון יעקבדור אלון מול זכרון

                     -                  -                   1לא41אין קריאהאקראימסעדהזכרון יעקבדוריס קצבים

                       2                  -                -לא3,616.542אקראיתחנת דלקזכרון יעקבדלק מנטה כביש 70 

                     -                     2                   2לא29,565.042אקראימסעדהזכרון יעקבהחומוס של יוסקו

                       2                  -                -לא42אין קריאהאקראימסעדהזכרון יעקבהמייסדים 16

                       1                  -                -לא41אין קריאהאקראימסעדהזכרון יעקבהנשיקה

                       1                  -                -לא41אין קריאהאקראימסעדהזכרון יעקבהרץ

                       2                  -                -לא182.542אקראימסעדהזכרון יעקבחומוסיית אבו יאזן

                     -                     1                   1לא60.041מורכבשיווק מזוןזכרון יעקבטן תו טן

                       1                   11                 10לא16,582.01612אקראימשקאותזכרון יעקביקב כרמל מזרחי

                     -                     2                   2לא1,050.402אקראימסעדהזכרון יעקבלגנדה

                       1                  -                -לא967.441אקראיסופרמרקטזכרון יעקבמגה בעיר נוף זכרון

                       2                  -                   2לא20,955.044אקראיקניוןזכרון יעקבמול זכרון

                     -                     2                   2לא726.442אקראימסעדהזכרון יעקבמנואלה

                       2                  -                -לא419.942אקראימסעדהזכרון יעקבמקדונלדס כביש 70

                       2                     1                   1לא43אין קריאהאקראימסעדהזכרון יעקבנילי בית היין )אאוטבק(

                       1                  -                -לא41אין קריאהאקראימסעדהזכרון יעקבפלאפל זכרון וגלידריית אלדו

                     -                  -                   1לא41אין קריאהאקראימסעדהזכרון יעקבצאנג מאי

                     -                  -                   2לא75,920.042אקראימסעדהזכרון יעקבקוצ'ינה בר

                     -                  -                   1לא41אין קריאהאקראיהכנת מזוןזכרון יעקבקייטרינג ויקי

                     -                     2                   2לא1,939.702אקראימסעדהזכרון יעקבקפה גרג+דחסנית

                       1                     2                   3לא2,325.544אקראיסופרמרקטזכרון יעקברמי לוי מול זכרון

                     -                  -                   1לא41אין קריאהאקראיסופרמרקטזכרון יעקבשופרסל שלי

                       1                  -                -לא530.341מורכבתחנת רחיצהזכרון יעקבשטיפת הניצחון

                     -                     2                   3לא6,892.463אקראימזון וציפוי מתכות זכרון יעקבתעשיות בית אל

 

 

 

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

תחת הקטגוריה של החוק עזר נבדקים העסקים ותעשיות ברשויות המזרימות למט"ש חדרה 

-ור, בנימינהכרכ-: פרדס חנהם וביוב או שייכות למועצה אזוריתולא פועלות תחת תאגיד מי

 אזור תעשייה קיסריה. ו גבעת עדה, אור עקיבא

, מנגנון לגביית אגרות בגין הפיקוח 1996ל משנת חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד הוח

 . לשנתיים בכפוף לאישור רשות המיםומתחדש אחת  2011-אושר לראשונה ב
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 במסגרת חוק העזר  2018סטטוס דיגומים לשנת 

 

דיגומים בשנה . בפועל בוצעו  392עסקים ומפעלי תעשייה בהיקף של  90תכנית הניטור כללה 

קשיים טכנים  ,מכלל התוכנית מסיבות שונות כמו סגירת עסקים 43% -ם כדיגומים המהווי 169

התפלגות ממצאי איכות  ועוד. חיבור למערכת הביוב הציבוריתב עיכוב כגון שוחות חסומות,

אינן עומדות באיכויות  84 בעוד (50%הינן דגימות תקינות ) 85השפכים ע"פ חוק העזר: 

 הנדרשות. 

עלי העסקים/ תעשייה בליווי מכתב המפרט את החריגות ודרישה תוצאות הדיגומים נשלחו לב

לחפ"ק  ,למנהלי מח' רישוי עסקים ברשויות העתקים הועברובאיכויות החוק וכן  עמידהל

 סביבה ומשרד הבריאות.המשרד להגנת הממונה  ,קיסריה

לשילוב משרד  רישוי העסקים בנוסף ה באיכויות הנדרשות נעשתה במסגרתאכיפה לעמיד

 .ריאות בעסקי מזוןהב

 

 

 

כתובת המפעלשם מפעל
מגזר תעשייתי לפי 

התוספת השלישית

אופן הדיגום 

)חטף/מורכב(

מספר 

בדיקות 

שנתי 

מתוכנן עפ"י 

תכנית 

הדיגום

מספר 

בדיקות 

בפועל

האם יש 

הסכם 

להזרמת

 שפכים 

חריגים

כן/לא

מספר דיגומים 

שנמצאו שפכים 

חריגים

מספק דיגומים 

שנמצאו שפכים 

אסורים

מספר 

הדיגומים שלא 

נמצאו חריגות 

)אסורים או 

חריגים(

הערות

BOD              1               1לא       2          4אקראיקוסמטיקה ותמרוקיםאור עקיבאא.ג.מ. קוסמטיקה

שמנים ושומנים ,COD, PH, Cl, Na            -                1               1לא       1          4אקראיגני אירועיםפרדס חנהאגדת דשא

שמן מינרלי            -                1            -לא       1          4אקראימוסךפרדס חנהאוטו 2000

שמנים ושומנים ,TSS, COD              1               2לא       3          4אקראיגני אירועיםאור עקיבאאולמי נויה

שמנים ושומנים ,COD, Na               1לא       1          4אקראיגני אירועיםפרדס חנהאולמי פאר קלאסיק

שמנים ושומנים ,COD               1לא       2          4אקראיגני אירועיםאור עקיבאאולמי שיר

Cl              1                1            -לא       2          4אקראימפעלי חומרי בנייהפרדס חנהאיטונג

              1             -            -לא       1          4אקראיקוסמטיקה ותמרוקיםפרדס חנהאיי בי איי קוסמטיקס

              2             -            -לא       2          4אקראיטיפול פני שטחקיסריהאנגלנדר

COD, TSS              1             -               2לא       3          4אקראיקוסמטיקה ותמרוקיםאור עקיבאאנה לוטן

סולפיד, כסף, ניקל ,COD, TSS            -               2לא       2          4אקראיציפוי מתכותאור עקיבאאס.טי.איי תעשיות לייזר

              2             -            -לא       2          4אקראיטיפול שטחקיסריהארדן

BIG 1             -            -לא       1          4אקראימסעדותפרדס חנהארומה              

שמנים ושומנים ,COD, TSS, Cl , Na            -               2לא       2          4אקראימסעדותאור עקיבאארומה קניון אורות

              1             -            -לא       1          6מורכבכימיה פרמצבטיקהאור עקיבאביוואק

              2             -            -לא       2          4מורכבבתי דפוסקיסריהבסט קרטון

שמנים ושומנים ,PH,  Cl, Na            -                2               1לא       2          4מורכבמסעדותקיסריהג'פניקה

TSS            -             -               1לא       1          4אקראיבתי אריזהפרדס חנהגזר שליט בית אריזה

כסף              1                1            -לא       2          4אקראיאור עקיבאגילאר סיקה

              2             -            -לא       2          4מורכבבתי דפוסקיסריהגלובל רוטו שקע

מולדיבן ,COD, BOD            -                1               1לא       1          4מורכבבתי דפוסקיסריהגליל און

              1             -            -לא       1          4מורכבחלקי חילוף למוסכיםאור עקיבאד.ש. סיגמא בע"מ

              2             -            -לא       2          4אקראיתחנות דלקבנימינהדור אלון בורג'

שמן מינרלי ,COD, PH              1               1לא       2          4אקראיתחנות דלקבנימינהדור אלון גבעת עדה

              1             -            -לא       1          4אקראיתחנות דלקפרדס חנהדור אלון דרך הנדיב

              1             -            -לא       1          4אקראיתחנות דלקפרדס חנהדור אלון נגב הדרים

שמן מינרלי                1            -לא       1          4אקראיתחנות דלקפרדס חנהדור אלון עין שמר )צ. מנשה(

12PH            -לא43אקראיקוסמטיקה ותמרוקיםאור עקיבאדן מור חומרי טבע וכימיקלים

3             -            -לא63מורכבכימיה פרמצבטיקהאור עקיבאדקסון

PH, Na             -2            -לא42מורכבמעבדה קיסריההחקלאית אגודה שיתופית

כסף ,11TSS            -לא42מורכבבתי דפוסקיסריההיולט פקרד דפוס תעשייתי

Na ,שמן מינרלי ,PH            -1            -לא41אקראימוסךפרדס חנההמוסך של מוטי

1             -            -לא41מורכבקוסמטיקה ותמרוקיםקיסריהווט נפס

שמן מינרלי ,COD, TSS, BOD, Cl, Na            -1            -לא61מורכבכימיה פרמצבטיקהבנימינהויטאמד 

2             -            -לא42אקראיתחנות דלקאור עקיבאטן אור עקיבא

2             -            -לא42אקראיסופרמרקטאור עקיבאיינות ביתן 

סולפיד11            -לא42אקראייקביםבנימינהיקב אליעז

שמנים ושומנים ,PH, Cl            -2            -לא42אקראייקביםבנימינהיקב אליעז מרכז מבקרים

 ,1TSS             -            -לא42אקראיקיסריהכלל מוצרי בטון

4             -            -לא84מורכבכימיקליםקיסריה א.ת צפוני ודרומיכרמל מערכות מיכלים

שמנים ושומנים ,1PH            -לא41אקראיגני אירועיםפרדס חנהלבן על לבן

כסף11            -לא42מורכבמוסךקיסריהמ. בר תחזוקה

שמנים ושומנים ,COD, TSS,  Cl, Na, PH            -2            -לא43אקראימפעל מזוןאור עקיבאמאיר את בייגל

סולפיד, שמן מינרלי, שמנים ושומנים COD,TSS,Cl,Na            -2            -לא42מורכבמפעל מזוןקיסריהמאפיית אגמי

שמנים ושומנים ,PH,  Cl, Na            -2            -לא42אקראימפעל מזוןבנימינהמאפיית לחם בורקין

שמן מינרלי, מולדיבן            -1            -לא41אקראימוסךפרדס חנהמוסך אבו רקייה וליד

2             -            -לא42אקראימוסךבנימינהמוסך אליקו

1             -            -לא41אקראימוסךפרדס חנהמוסך חמישה כוכבים

שמן מינרלי ,PH             -2            -לא42אקראימוסךגבעת עדהמוסך מיכאלי

שמן מינרלי ,PH             -1            -לא41אקראימוסךבנימינהמוסך מיראז

שמן מינרלי            -1            -לא41אקראימוסךבנימינהמוסך עמית שירותי רכב

שמנים ושומנים, שמן מינרלי ,Cl , Na            -2            -לא42מורכבכימיה פלסטיקקיסריהמוצרי שלם

Cl , Na            -1            -לא61אקראימחלבותבנימינהמחלבות השומרון

דטרגנטים אניונים ,COD, Na            -2            -לא42מורכבמכבסותאור עקיבאמכבסת בן חור

1             -            -לא41אקראימסעדותבנימינהמסעדת בורקין

שני דיגומים לא תקינים7             -            -לא249מורכבתעשיית ניירחדרהמפעלי נייר חדרה 

2             -            -לא42אקראיכימי טיפול בעדשותאור עקיבאמפרולייט

שמנים ושומנים            -1            -לא41אקראימסעדותפרדס חנהמקדונלדס ביג פ"ח

שמנים ושומנים ,COD, TSS, PH            -12לא42אקראימסעדותקניון אורותמקדונלדס קניון אורות

כסף, סולפיד,2COD, BOD, Cl,Na             -            -לא86מורכבטיפול פני שטחקיסריהמרכבים טכנולוגיות 

שמנים ושומנים ,PH            -1            -לא41אקראיבתי מלוןפרדס חנהמרכז גריאטרי שוהם

שמנים ושומנים ,COD, Cl, Na            -11לא41אקראיבנימינהמתחם "של"

COD, BOD, Cl            -11לא41אקראיכימיה פרדס חנהנדיר תעשיות צבע

2Cl             -            -לא43מורכבמפעל מזוןאור עקיבאנטלי פלוס בע"מ

2             -            -לא42אקראיתחנות דלקבנימינהסונול גבעת עדה

שמנים ושמנים ,COD, TSS, PH,Cl,Na            -22לא42אקראימפעל מזוןבנימינהסלטי הגן הירוק

2             -            -לא42אקראיקוסמטיקה ותמרוקיםעל בד

שמן מינרלי1             -            -לא42אקראיתחנות דלקבנימינהפז ברניצקי

1             -            -לא41אקראיתחנות דלקפרדס חנהפז דרך הנדיב

1             -            -לא41אקראיתחנות דלקפרדס חנהפז המושב 29

2             -            -לא42אקראיתחנות דלקבנימינהפז יסמין

2             -            -לא42אקראיתחנות דלקאור עקיבאפז קניון אורות

2             -            -לא42אקראיבתי דפוסקיסריהפיתקית מפעלי הדפסה

שמנים ושומנים ,COD, PH, Cl, Na            -11לא41אקראימסעדותבנימינהפלוגי

1             -            -לא41אקראיקוסמטיקה ותמרוקיםאור עקיבאפלומה ים המלח

2             -            -לא42מורכבבתי דפוסקיסריהפרנקל ובניו

שמנים ושומנים, סולפיד ,PH,  Cl, Na            -2            -לא42מורכבמסעדותקיסריהקויאה

2Cl             -            -לא43מורכבמפעל מזוןאור עקיבאקונדיטורית בן עמי

סולפאט1             -            -לא42אקראיציפוי מתכותאור עקיבאקונטקט זיווד אלקטרוני

שמנים ושומנים ,COD,TSS, PH, Cl, Na            -24לא44אקראימסעדהאור עקיבאקייטרינג רוטשילד

שמנים ושומנים ,COD            -11לא41אקראימסעדהפרדס חנהקפה גרג 

שמנים ושומנים ,PH, Cl, Na 1             -            -לא43אקראיגני אירועיםאור עקיבאקשת אירועים

2             -            -לא42אקראיציפוי מתכותאור עקיבארפאל תעשיות מגופים

1             -            -לא41אקראירפתותבנימינהרפת בית אל

שמנים ושומנים ,COD            -12לא42אקראימסעדהאור עקיבאשווארמה גרגרים

שמנים ושומנים ,112COD, PH, Cl, Naלא43אקראיסופרמרקטאור עקיבאשופרסל קניון אורות

2             -            -לא42מורכבכימיה דבקים וצבעיםקיסריהשיפר מגם תעשיות

1             -            -לא41אקראימפעל מזוןקיסריהשקרצי

Na 2לא42מורכבגני אירועיםקיסריהתרה
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  פעולת הדרכה ואכיפה במסגרת חוק העזרהסדרה סביבתית  ע"י 

, האיגוד שם לעצמו למטרה לסייע בעיקר לעסקים קטנים בטיפול במקור במסגרת חוק העזר

, 2018. במהלך המוזרמים למערכת הביוב הציבורית ע"מ להביא לשיפור איכות השפכים

יורים במפעלים  תוך מתן מענה וקבלת הנחיות כלליות והסברים. או ס\התקיימו  פגישות ו

 מנהלי עסקים רבים למדו כיצד למנוע או להפחית הזרמות חריגות בשיתוף פעולה עם האיגוד. 

כסף11            -לא42מורכבמוסךקיסריהמ. בר תחזוקה

שמנים ושומנים ,COD, TSS,  Cl, Na, PH            -2            -לא43אקראימפעל מזוןאור עקיבאמאיר את בייגל

סולפיד, שמן מינרלי, שמנים ושומנים COD,TSS,Cl,Na            -2            -לא42מורכבמפעל מזוןקיסריהמאפיית אגמי

שמנים ושומנים ,PH,  Cl, Na            -2            -לא42אקראימפעל מזוןבנימינהמאפיית לחם בורקין

שמן מינרלי, מולדיבן            -1            -לא41אקראימוסךפרדס חנהמוסך אבו רקייה וליד

2             -            -לא42אקראימוסךבנימינהמוסך אליקו

1             -            -לא41אקראימוסךפרדס חנהמוסך חמישה כוכבים

שמן מינרלי ,PH             -2            -לא42אקראימוסךגבעת עדהמוסך מיכאלי

שמן מינרלי ,PH             -1            -לא41אקראימוסךבנימינהמוסך מיראז

שמן מינרלי            -1            -לא41אקראימוסךבנימינהמוסך עמית שירותי רכב

שמנים ושומנים, שמן מינרלי ,Cl , Na            -2            -לא42מורכבכימיה פלסטיקקיסריהמוצרי שלם

Cl , Na            -1            -לא61אקראימחלבותבנימינהמחלבות השומרון

דטרגנטים אניונים ,COD, Na            -2            -לא42מורכבמכבסותאור עקיבאמכבסת בן חור

1             -            -לא41אקראימסעדותבנימינהמסעדת בורקין

שני דיגומים לא תקינים7             -            -לא249מורכבתעשיית ניירחדרהמפעלי נייר חדרה 

2             -            -לא42אקראיכימי טיפול בעדשותאור עקיבאמפרולייט

שמנים ושומנים            -1            -לא41אקראימסעדותפרדס חנהמקדונלדס ביג פ"ח

שמנים ושומנים ,COD, TSS, PH            -12לא42אקראימסעדותקניון אורותמקדונלדס קניון אורות

כסף, סולפיד,2COD, BOD, Cl,Na             -            -לא86מורכבטיפול פני שטחקיסריהמרכבים טכנולוגיות 

שמנים ושומנים ,PH            -1            -לא41אקראיבתי מלוןפרדס חנהמרכז גריאטרי שוהם

שמנים ושומנים ,COD, Cl, Na            -11לא41אקראיבנימינהמתחם "של"

COD, BOD, Cl            -11לא41אקראיכימיה פרדס חנהנדיר תעשיות צבע

2Cl             -            -לא43מורכבמפעל מזוןאור עקיבאנטלי פלוס בע"מ

2             -            -לא42אקראיתחנות דלקבנימינהסונול גבעת עדה

שמנים ושמנים ,COD, TSS, PH,Cl,Na            -22לא42אקראימפעל מזוןבנימינהסלטי הגן הירוק

2             -            -לא42אקראיקוסמטיקה ותמרוקיםעל בד

שמן מינרלי1             -            -לא42אקראיתחנות דלקבנימינהפז ברניצקי

1             -            -לא41אקראיתחנות דלקפרדס חנהפז דרך הנדיב

1             -            -לא41אקראיתחנות דלקפרדס חנהפז המושב 29

2             -            -לא42אקראיתחנות דלקבנימינהפז יסמין

2             -            -לא42אקראיתחנות דלקאור עקיבאפז קניון אורות

2             -            -לא42אקראיבתי דפוסקיסריהפיתקית מפעלי הדפסה

שמנים ושומנים ,COD, PH, Cl, Na            -11לא41אקראימסעדותבנימינהפלוגי

1             -            -לא41אקראיקוסמטיקה ותמרוקיםאור עקיבאפלומה ים המלח

2             -            -לא42מורכבבתי דפוסקיסריהפרנקל ובניו

שמנים ושומנים, סולפיד ,PH,  Cl, Na            -2            -לא42מורכבמסעדותקיסריהקויאה

2Cl             -            -לא43מורכבמפעל מזוןאור עקיבאקונדיטורית בן עמי

סולפאט1             -            -לא42אקראיציפוי מתכותאור עקיבאקונטקט זיווד אלקטרוני

שמנים ושומנים ,COD,TSS, PH, Cl, Na            -24לא44אקראימסעדהאור עקיבאקייטרינג רוטשילד

שמנים ושומנים ,COD            -11לא41אקראימסעדהפרדס חנהקפה גרג 

שמנים ושומנים ,PH, Cl, Na 1             -            -לא43אקראיגני אירועיםאור עקיבאקשת אירועים

2             -            -לא42אקראיציפוי מתכותאור עקיבארפאל תעשיות מגופים

1             -            -לא41אקראירפתותבנימינהרפת בית אל

שמנים ושומנים ,COD            -12לא42אקראימסעדהאור עקיבאשווארמה גרגרים

שמנים ושומנים ,112COD, PH, Cl, Naלא43אקראיסופרמרקטאור עקיבאשופרסל קניון אורות

2             -            -לא42מורכבכימיה דבקים וצבעיםקיסריהשיפר מגם תעשיות

1             -            -לא41אקראימפעל מזוןקיסריהשקרצי

Na 2לא42מורכבגני אירועיםקיסריהתרה
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האיגוד המשיך להוות גורם מקצועי המייעץ על פי דרישת הרשויות ובעיקר בקרה  2018בשנת 

, איתור מקור בחינת מצב התהליך עות סיור בשטח,ועים חריגים באמצבזמן אמת של איר

 .תן חוות דעת לרשויותשפכים חריגים ומ

ליטת מכוני טיהור מוניציפליים ואחד תעשייתי אשר מתוכננים לק 11בתחום האיגוד קיימים  

ת ופעלת לקבל. כל המכונים מתוכננים ופועלים בשיטת בוצה מששפכים עירוניים  ותעשייתיים

 .ת המייצר קולחים באיכות שלישוניתמלבד מכון טיהור בית חרו קולחים ברמה שניונית

במכוני הטיהור הגדולים חדרה 

ובית חירות קיים שיקוע ראשוני 

וייצוב בוצה בתהליך אנאירובי 

הקטנים קיים  ובשאר המט"שים 

 . ייצוב בוצה אירובית

בנוסף  :מפעלים עתירי שפכים

 -יימים בלמט"שים העירוניים ק

)שימורי גן  מפעלים גדולים 5

יקב  ,פרי גת שמואל, גלעם,

זיכרון, ומפעלי נייר ( מכוני 

 המבצעיםטיהור תעשייתיים 

טיפול קדם טרם חיבור שפכי 

המפעל למערכת הביוב הציבורית 

 חדרה קייםמלבד מפעלי נייר 

מט"ש עצמאי ומפיק קולחים 

 . באיכות הנדרשת להזרמה לנחל חדרה

טיהור התעשייתיים פועלים בשיטה אנארובית במטרה להפחתה ומיתון תנודתיות מכוני  

 בהמשך טיפול  במט"שים המרכזים. וכאמור, בעומסים האורגנים של זרם שפכי המפעל 

, הוזלת עליות בהקמה ות הנדרשת בכללי תאגיד מים וביובהטיפול במקור מאפשר עמידה באיכ

 . תחנות השאיבהגנה על קווי ההולכה וובהפעלה של מכוני הטיהור מרכזיים וה

יותר מותקנות  מערכות קדם טיפול המותאמות לאופי שפכי המפעל כגון:  במפעלים קטנים

וטיפול פרטני  האיגוד מערכת סינון, מפריד שומנים, איזון הגבה ועוד. בעקבות התייחסות

, הטמיעו יפולרבים שידרגו את מערך קדם הט מפעלים 2018, במהלך שנת למפעלים הקטנים

נהלי עבודה להפחתה במקור ובתחזוקה שוטפת על מנת לעמוד באיכות הנדרשת על פי כללי 

 תאגיד מים וביוב.                                                      
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 החברה לטיפול והשבת מי ביוב נחל חדרה -מכון טיהור 

 

פרדס  דרה, אור עקיבא,ח :פכי הרשויותלטיפול בש 1994בשנת  המט''ש האזורי תוכנן והוקם

ג'יסר זרקא והחברה לפיתוח קיסריה. המט"ש נותן מענה  ,בנימינה גבעת עדה ,חנה כרכור

החל  2018 וחמישה אזורי תעשייה. בשנתברשויות הנ"ל נפש  185,000-כשפכים של בעיית הל

 .נפש 300,000 -ת ליום אקוויוולנטימ"ק ל 60,000בתכנון והרחבת המט"ש עד לספיקת תכן של 

עקב אך   ,מק'/יומי 29,000המט"ש תוכנן לעומס הידראולי של   ,המקוריםהתכנון ע"פ נתוני 

יום \מ"ק 38,000 -כן לובוצע חישוב להרחבת נתוני תבאזור  .הוצאת מפעלי מזון משמעותיים

 .בממוצע מהעומס ההידראולי 77%ל ולפיכך  המט"ש עומד ע

 

 ממצאים 

בהתאם שפכים : 

לממצאים שבטבלה 

עולה כי שפכי מכון 

הטיהור מתאפיינים 

באיכויות של שפכים 

-סניטרים ביחס בין ה

COD/BOD   2.0של-

3.0 . 

ניתן לראות עלייה 

אחוז בד ונמוכה מא

 ,יום \מ"ק 29,232 ועומדת על ספיקה ממוצעת של 2018לשנת  2017ספיקה הממוצעת משנת ה

 COD -בערכי ה 10%ו כן, ניתן לראות ירידה של מספיקת התכן המתוקנת. כמ 77%המהווה  

. ניתן לייחס ירידה זו באכיפה על עסקי המזון ע"פ כללי תאגיד מים 2018לשנת  2017משנת 

 וביוב . 

 אותה מגמה נצפתה גם בשאר מדדי איכות השפכים מלבד ערך השומנים בכניסה  למט"ש. 
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עלייה  הינה הפוכה וברוב הפרמטרים התרחשה באיכות קולחי המט"ש ולחים: המגמה אשר התקבלהק

 -מג"ל בממוצע ב 39.3-ל 2017-מג"ל בממוצע ב 29.8-עלה מCOD -. ריכוז הבריכוזים בערכי המדידה

2018. 

ועדת "ענבר" להשקיה בלתי  עם זאת הערכים המתקבלים עדיין  עומדים באיכות הנדרשת ע"פ

 .ונמוכים משמעותית מערכי התכן של המט"ש מוגבלת

TSS  105ºCכללי BOD5כללי CODחנקן כלליP-      בורון  B  נתרן  Naכלורידזרחן   כללי כ

מ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/ל

5.16928.310.8671.324177.5950.1435ינואר

6.05530.2610.0211.586163.3389.660.2015פברואר

4.71529.7710.0480.514183.751190.2195מרץ

3.8472.72526.4062.921651020.186אפריל

13.4386.8565516.1463.44168.775109.80.213מאי

וני 8.376.69532.611.341.9625161.25930.236י

ולי 6.2048.2428.5611.912.40150890.190י

4.658.76531.711.273.628157.5920.1975אוגוסט

5.157.24527.912512.58753.31141.875900.1965ספטמבר

8.8815.922542.020.45873.731631020.186אוקטובר

7.673.422.162.001601000.181נובמבר

9.8666.019.91.78158920.2155דצמבר

6.998.0639.314.22.38162980.197ממוצע שנתי 2018

4.764.1829.810.32.41171170.16ממוצע שנתי 2017

י 20%19%-1%28%-32%48%24%28%אחוז השינו

3020ערך תכנוני

30/4520/30100/15060/7512/17250/280150/2000.4/0.5השקייה מוגבלת )מירבי/ ממוצע(

10/1510/15100/15025/355/7250/280150/2000.4/0.5השקייה בלתי מוגבלת )מירבי/ ממוצע(

ניתוח איכות קולחים 2018

חנקן קיילדל )TKN(COD כלליBOD5 כלליTSS  105ºCספיקה )רציף(חודש
חנקן אמוניקאלי 

N-כ

זרחן כללי כ-

P

שמנים 

ושמנים
COD/BOD

]-[מ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ק/יממה

30,47848523869559.944.68.71372.9ינואר

26,47450632378768.644.18.31152.4פברואר

28,51746626272666.147.68.71192.8מרץ

27,76532426654970.548.69.22.1אפריל

28,27423912442753.639.28.41103.4מאי

29,77835310676642.244.49.2124יוני

30,85433825681667.848.78.91013.2יולי

29,69832529879666.944.98.6972.7אוגוסט

28,92628537078167.741.19.4592.1ספטמבר

29,95728530880172.449.39.5702.6אוקטובר

29,31728630570082.154.59.4972.3נובמבר

30,74325824264370.345.16.6962.7דצמבר

29,23234625870765.746.08.71022.7ממוצע 2018

28,97845828679067.450.010.0892.8ממוצע 2017

6%-12%14%-8%-3%-10%-10%-24%-1%אחוז השינוי מ 2017

38,0005001000483תכן 

77%52%71%14% אחוז מתכן 2018

איכות שפכים גולמיים
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 )מפעלי נייר חדרה( מט"ש מנא"י

 

עיסת הנייר המוזרמת לרשת המכונה יר הוא תהליך עתיר בשימוש במים )תהליך ייצור הני

, מ"ק/טון נייר 10נה בסדר גודל של סיבים(. צריכת המים במפעל הי 1% -מים ו 99% -מורכבת מ

  7200-יא כבממוצע הינם שפכים כלומר כמות השפכים היומית הממוצעת ה 80%-מתוכם כ

מ"ק. על מנת לחסוך בכמות המים הנצרכת, קיים במפעל מערך מורכב למחזור מים פנימיים 

 בתהליך הייצור.

עם זאת, נוצרת כמות גדולה של שפכים תעשייתיים שמקורם המים שאינם מוחזרים לתהליך 

מילנים גני שמקורו בעשפכים אלו עשירים בחומר אור .לישות לא מבוקרות מהתהליך הייצורומג

במוצקים מרחפים שמקורם בשאריות תאית ופסולת נייר ובתכולה גבוהה של  ,ושאריות צבע

 30%-השפכים מטופלים במכון טיהור עצמאי כאשר כ .רלים מומסים )בעיקר מלחי קלציום(מינ

השקיה עקב נוכחות מהקולחים מושבים לתהליך הייצור והיתר מרחקים לנחל חדרה )פסולים ל

 (.ןגבוהה של בורו

 

 שלבי הטיפול:

  טיפול המתבסס על סינון גס והרחפה של מוצקים  במערך קדםDAF – פולימר  בתוספת

  פוליאלקטרוליט. מסוג

  טיפול אנארובי המבוסס על תהליך ביולוגי אנאירובי באמצעות חיידקים אציטוגנים

 . גז לייצור האנרגיה-כים אותו לביווהופ COD-מה 75%-ומתאנוגנים המפרקים כ

 0.5עם קצב פירוק של  T/COD/d 50-57 מתקן האנאירובי תוכנן לעומס אורגני שלה

kgCOD/kgVSS*day. 

  8,500טיפול ארובי תוכנן לעבוד בשיטת בוצה משופעלת  ואוורור נמשך בספיקה של עד 

אך עם . BOD/MLSS 0.13( של F/Mוביחס )  kg/BOD/day 4460מ"ק/יום , בעומס אורגני של 

פעל ומתפקד בתהליך בלתי קונבנציונאלי שבו האגן האירובי אינו מאוורר , המתקן מוזאת

 . האגן הארובי משמש גם לייצוב בוצהומעורבל לכל עומקו, ובנוסף 

  טיפול שלישוני הכולל ריכוך בקריסטלטור )התגבשות מלחי סידן ומגנזיום על גבי גרגיר

  .מקדים לסינון, סינון חול וחיטוי חול אינרטי(, שיקוע
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 ממצאים

 

  :תוני התכן, מערכת טיפול האנארוביבהתאם לממצאים  וביחס לנ

  אחוז מספיקת התכנון של   53-67מ"ק/יומי המהווה   6414-8054עומס הידראולי נע בין

 מ"ק /יומי.12000

  36-47העומס האורגני נע בין COD/ton/day    אחוז מהעומס המתוכנן 72-94המהווה  

 . בין הכניסה ליציאה אחוז 74-84ילות הפחתה של וביע 50COD/ton/dayשל  

  אחוז בעומס ההידראולי הממוצע וב 10נמצאה עליה של  2017בהשוואה לנתונים משנת-

 .אחוז בעומס האורגני 13

 מערכת האירובית :

  4.2-6.1עומס האורגני המטופל במתקן הארובי נע בין  BOD/ton/day 93-136המהווה 

אחוז  בריכוז  9עליה של  ניתן לראות עוד. BOD/ton/day  4.5של  אחוז מהעומס המתוכנן

 . 2017בכניסה למתקן משנת  BOD-הממוצע  ה

 

 

 

 

 

 

S.SBODtCODtNH4S.SBODtCODtNH4ספיקת כניסהחודש

  COD אחוז  

הרחקה

M3/Dayטון/יוםטון/יוםטון/יוםטון/יוםטון/יוםטון/יוםטון/יוםטון/יום%

172901.213.842.50.071.74.88.60.0679.7%

269901.514.841.30.072.85.08.70.0678.8%

367621.615.144.60.073.15.38.80.0680.3%

473952.215.247.30.083.24.69.40.0780.0%

570332.614.144.00.062.84.28.70.0580.3%

666502.513.645.30.042.15.77.30.0683.8%

769591.612.045.50.051.56.17.40.0583.8%

876042.315.743.80.072.85.67.90.0681.8%

964142.412.436.40.072.15.87.10.0880.5%

1080541.618.746.80.052.15.28.70.0681.4%

1179192.814.941.80.082.66.010.80.0774.2%

1277471.812.240.20.071.25.68.60.0678.6%

72352.014.443.30.062.35.38.50.0680.3%ממוצע 2018

65191.911.537.71.84.98.677.1%ממוצע 2017

1%4%-10%4%20%13%22%9%שינוי באחוזים

12000504.5תכן

60%87%119%אחוז מהתכן

כניסה מכון אירובי כניסה אנאירובי

שפכי מט" ש מנאי 2018
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 בוצה: 

  'גיל בתהליך מסוג זהתהליך האירובי. במשולב לקו הנוזל ב נעשה ייצוב הבוצה במטש ,

הארובי   הטיפולבהתאם לממצאים ,מעלות צלזיוס.  17יום בטמפ' של  35-הבוצה לא יפחת מ

מביא לאיכות קולחים העומדת רוב הזמן בדרישות צו להזרמה לנחל אך זאת  על חשבון טיפול 

 בבוצה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כאשר החורףבחודשי  ת ייצוב בוצה ברוב חודשי השנה אךמהממצאים בטבלה  ניתן לראו

רוק של הטמפרטורות נמוכות משמעותית מתקבלת בוצה שאינה מיוצבת דיה. ע"מ להשיג יעד פי

מעלות בחורף נדרש לקיים גיל  17נדיפים )בהתאם לתקנות( ועבור טמפרטורה מינימלית של  38%

 יום. 35בוצה של לפחות 

 

 

 קולחי מנאי 

  מג"ל ומוזרמים לנחל חדרה. בשל  5.1-6.6פסולים לחקלאות בשל תכולת הבורון של

 .יך הייצור במפעלאחוז מכלל הקולחים לתהל 25-35איכות הקולחים מתאפשרת השבה של 

  ניתן לראות ירידה ברוב ריכוזי הערכים הנמדדים מלבד ריכוז  2017בהשוואה לנתוני שנת

הנמדדים  COD-אינה תואמת לריכוזי ה  BOD-. עליה בריכוזי האחוזים 146 -שגדל ב BOD -ה

 ומסביר את הפערים בין תוצאות הבדיקותניתן לייחס זאת למדידה לא נכונה של אחד המדדים 

מביאה לאי עמידה בתקנות הזרמה   BOD-.  עליה בריכוזי האות בדיקות המפעלהאיגוד ובין תוצ

 (. ע"פ ממוצע חודשי 12מן )חמש מתוך לנחל באחוז ניכר מהז

 

גיל בוצה* טמפטמפרטורה ]C[אחוזי מוצקים ]%[גיל בוצה ]יום[חודש

1.1828.480.618511

2.1826.581.318477

3.1832.18223729

4.1834.580.924828

5.1829.277.426759

6.1831.572.227851

7.1836.185.1291047

8.1832.783.629948

9.1825.784.827694

10.1832.579.525813

11.1826.778.618481

12.1825.281.618454

30.180.623.5716ממוצע

SRT*TEMP=>500בוצה מיוצבת

גיל בוצה - מכון אירובי - 2018
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ובד המטש' ע )האנארובי ואירובי(. בשפכים  סיכום : נדרשת הרחבה של כלל מערך הטיפולל

מתרחשים בקביעות שיאי עומס יומי מעל עומסי התכן . בנוסף התכן בעומסים הנושקים לנתוני

ע"פ  119-135%הממוצעים  אשר מעמיסים את מתקן האירובי מעבר לנתוני התכן בשיעור של 

באופן עקבי הפקת קולחים העומדים התקנות עומסים אלו  לא מאפשרים  .ממוצעים חודשיים

 . ייצוב בוצה ע"פ התקנותולא 

 

 מרץ  –מכון טיהור 

לאחר שנתיים של דיונים בין מי נתניה לבין המ"א עמק חפר והאיגוד, אשר לא הניבו הסכמה של 

וביוב על חיבור  םלכללי תאגיד מי 40ניתנה הוראה רשמית על פי סעיף  2018הצדדים, באפריל 

. להוראה זו התווסף מתווה כלכלי לחיובים הפועל ע"פ בית חירותעמק חפר למט"ש מ.א.  שפכי

 ימולטור ייחודי לתוספת אגרה בהתאם לאיכות השפכים שהוזרמו למט"ש.ס

התנגדה  . היאשות המים מהסיבות של חוסר סבירותאת הצעת ר סירבה לקבלחפר מ"א עמק 

מולציה של כללי תאגיד ע"פ סי אחת, לעיקרון כי כלל שפכי עמק חפר יחויבו כיחידה תעשייתית

ללא התחשבות בהקלות הניתנות לתעשייה ע"י  יותבדומה לדרך בה מחייבים תעש מים וביוב

אשר מובילה בגין החזר הון  עלותכמו כן בסימולטור ישנה תוספת  (.ת)בעיקר לשפכי רפתו המדינה

 . לחיובים כפולים

ביצעה התנגדות מנומקת אשר בעקבותיה יחדיו המועצה האזורית והאיגוד ניסחו  ,בהתאם לכך

 . נוספו לכךחריגיםהמבוססת על סימולטור שפכים  ,תחשיבהמתודולוגיית ב שינוי רשות המים

עשתה הבחנה  ,בנוסף לכך .התאמות לאופן ותדירות הדיגום ללא חיוב בגין שפכים אסורים

. ם להוות תוספת עלות בתפעול המט"ששעלולי למרכיביםונתנה משקל רק מרכיבי השפכים ב

המסקנות  .בהתאם להצעת רשות המים אגרהעלות  תלבחון תוספעל מנת  סימולציה האיגוד ביצע

 .עסקיםבאכיפה   בצעצה גמישות למשאיר למוע ,מוצע ע"י רשות המיםה ,החיוב כי מנגנון הראו

DateCODTSS 105°C BODTotal NNH4-NTotal P

dd/mm/yyyy[mg/l][mg/l][mg/l][mg/l][mg/l][mg/l]

804.05.03.60.30.2ינואר

2.55.01.80.10.2פברואר

762.55.04.41.50.2מרץ

752.517.02.60.20.2אפריל

673.05.02.60.40.2מאי

662.511.02.40.2יוני

722.55.03.60.10.2יולי

552.55.03.20.6אוגוסט

775.05.05.40.20.2ספטמבר

746.311.33.10.30.2אוקטובר

7117.014.03.50.60.02נובמבר

728.018.01.60.10.02דצמבר

71.44.98.93.10.40.16ממוצע 2018

79.95.53.63.20.60.20ממוצע 2017

18%-32%-2%-12%146%-11%-שינוי באחוזים

1001010101.51תקנות ממוצע

1501515152.52תקנות מקסימום

קולחי מט"ש מנאי להזמה לנחל 2018
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תוספת עלות לקב'  סביר כי. בנוסף, עלויות נוספות בגין שפכים אסוריםלמועצה לא צפויה ל

 .ק לרבות הרפתותם באיכות שפכי העסתמומן מעלויות  של העסקים החורגישפכים חריגים 

מי נתניה, נחתם הסכם אשר נוסח בשיתוף  16.08.18בתאריך שורה של פגישות נוספות לאחר 

מסדיר את הזרמת שפכי עמק חפר למט"ש מי נתניה. בחוזה מקיף ה המ"א עמק חפר והאיגוד

את כל נושא האיכויות, העלויות הנדרשות לחיבור ולהזרמת כלל שפכי המועצה תוך התייחסות 

 , דיגום ופיקוח וכיוצא בזה. ןעבור רמות חריגות ותשלוםלהז

.  ומאז מט"ש מרץ משמש כאוגר 2018אוקטובר -בפועל חיבור שפכי עמק חפר למט"ש התרחש ב

לשעת חירום בלבד ללא כניסת שפכים. האיגוד, בתור גורם מקצועי המייעץ למועצה האזורית 

זורית עמק חפר ונותן מענה בכל הנוגע מנטר ומנתח את נתוני איכות השפכים של המועצה הא

 צאות חיבור השפכים עם מט"ש נתניהלתו

 

 מי נתניה ,בית חרות –מכון טיהור 

טח שיפוט המועצה אזורית עמק בש 1974נבנה בשנת  ,בית חירות, ההממוקם במט"ש מי נתניה

מופעל כיום ע"י הוא  .סמוך לקיבוץ מעברותבחפר 

שודרג בשנת חברת אלקטרה בניה בע"מ. המט"ש 

גידול ת ללתת מענה לכמות שפכים ע"פ תחזי 1994

ן כלל ספיקה . התיכנו2025 אוכלוסייה עד שנת

ביום השווה ערך לגודל מ"ק  73,00 -ממוצעת של כ

נתניה, עמק : נפש בישובים 405,000של אוכלוסייה 

כאמור, . , כפר יונה, פרדסיה וקדימהחפר

חפר חוברו למט"ש שפכי עמק  2018באוקטובר 

המזרחיים כאשר עד אותו החודש המט"ש טיפל 

  בשפכי נתניה ושפכי עמק חפר המערביים.

תהליך הטיפול במט"ש מבוסס 

על שיטה של בוצה משופעלת 

לרבות  הרחקת חנקן והרחקת 

קית טיפול שלישוני זרחן חל

 :תי מערכושתוייצוב בוצה  ב

 ,בוצה ראשונית בטיפול אנארובי

רובי, בוצה שניונית בטיפול א

פינוי הבוצה משטח המכון כבוצה 

 סוג ב'.

 

 

 

ספיקה 
CODTSS  105ºC כללי

חנקן קיילדל 

)TKN(
P- BOD5COD/BOD כלליזרחן כללי כ

ק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםמ"ק/יוםחודש

5210234335242902480443140992.4ינואר 

4942846363223912904405153973.0פברואר

4668031602123823023448141212.2מרץ

4581538302230683081355179372.1אפריל

4665641279195933051346206592.0מאי

וני 4860739639174132710418135372.9י

ולי 4852555488300983288472271252.0י

4908344538256602965933206152.2אוגוסט

4780236724117713191478192001.9ספטמבר

5316762397285933456346257432.4אוקטובר

5586366924286023586480249152.7נובמבר

6012947352248333367505220072.2דצמבר

5032145412223913092469196132.3ממוצע 2018

463414057919841312642817253ממוצע 2017

1%10%14%-9%12%13%שינוי מ2017

728776158133523437387526970ערך תכנוני

69%74%67%71%54%73% מהתכן %

איכות שפכים גולמיים 2018
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 ממצאים

 : שפכים 

 הטיהור מתאפיינים באיכויות של שפכים  עולה כי שפכי מכון בהתאם לממצאים שבטבלה

 .  2.0-3.0של   COD/BOD-מוניציפליים הבאים לידי ביחס בין ה

  ני עלה בוהעומס האורג 9% -ומס ההידראולי הממוצע עלה בהע 2017בהשוואה לשנת-

12%. 

  ובעומס  69%הידראולית ממוצעת של בהשוואה לנתוני התכן המטש' נמצא בקיבולת

 . 74%אורגני ממוצע של 

העומסים על המט"ש עלו בממוצע בכל הפרמטרים מלבד חנקן קיילדל. כאשר בבירור ניתן לראות 

 .ויבור שפכי עמק חפר והואצה לאחריהחלה טרם ח 2018שהעלייה בעומסים בשנת 

                                                              

 

מהנתונים בטבלה עולה כי קולחי המט"ש עומדים באיכות להשקיה בלתי מוגבלת הן קולחים: 

בערכים האורגנים והן בערכי המלחים. לא ניתן לראות מגמה מובהקת של עלייה או ירידה 

יוצאי הדופן הם ערכי החנקן  .2018 -ו 2017ין בין השנים בריכוזים הנמדדים  באיכות מי הקולח

ללא השפעה מובחנת של חיבור  אחוזים בהתאמה 36 -ו 28 -האמוניקאלי והכללי אשר גדלו ב

 .שפכי עמק למטש'

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתוח איכות קולחים 2018

  TSSBOD 5  CODtTN
חנקן 

N-אמוניקאלי כ

זרחן   כללי כ-

P
ClNaB

מ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/ל

2.505.0022.4010.786.182.44170.20109.430.15ינואר

2.935.8834.5014.458.251.45151.75100.500.19פברואר

2.505.0026.2513.157.142.15162.50117.500.23מרץ

2.505.3335.8821.166.303.75156.60106.820.19אפריל

2.505.1126.8818.958.902.87162.00114.500.16מאי

2.505.0030.5014.455.352.90156.75105.500.21יוני

2.505.0016.1013.565.782.84150.00104.550.20יולי

2.566.0025.3313.956.303.50150.75107.000.20אוגוסט

2.505.4328.2917.4710.904.70154.5099.750.17ספטמבר

2.555.0022.1015.803.982.67163.50105.600.19אוקטובר

2.505.0024.1212.605.452.50נובמבר

2.725.1129.0011.426.381.80136.00102.600.19דצמבר

2.565.2426.814.86.742.801561070.188ממוצע שנתי 2018

2.745.0827.610.95.253.121671080.170ממוצע שנתי 2017

1%11%-7%-10%-3%36%28%-6%3%-אחוז השינוי מ- 2017

10/1510/15100/15025/3510/155/7250/208150/2000.4/0.5תקנות להשקיה בלתי מוגבלת
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 מעיין צבי –מכון טיהור 

ת מ"א חוף חלק מישובי הרשו: זכרון יעקב, פוריידיס, ומעיין צבי וקולט שפכים מהרשויות מט"ש

נחשולים, דור, בת שלמה, שפייה, מעיין צבי, מעגן מיכאל ואתר חגית(. תהליך הטיהור כרמל )

בתהליך אירובי ללא טיפול מבוסס על בוצה משופעלת במשטר זרימה בוכנתי וייצוב בוצה 

מ"ק ליום. המט"ש  9,000ותוכנן עבור עומס הידראולי של  2008. המט"ש הוקם בשנת שלישוני

החל  2018-העומסים גבוהים בהרבה מהמתוכנן. על כן, ב בתכן מבחינה הידראולית אך שארעומד 

. שדרוג קדם הטיפול ע"י החלפת 2 (טכנולוגיית פלוסנס )בתמונה הכנסת. 1השדרוג כולל : שדרוג 

המערכת הקיימת בשתי מערכות משולבות הכוללות סינון, שיקוע חול ופינוי צופת. בנוסף שדרוג 

. בתכנון עתידי: החלפת המעכל האירובי 4. החלפת דיפיוזרים תקולים. 3הקיימים. המגובים 

של כלל מערכת המט"ש ועל פי התוכניות יאפשר קליטה והקמת חדר מפוחים נוסף לייצוב בוצה.   

 מ"ק ליום. 13,500של עד 
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ת החל לפעול הפיילוט של חברת פלואנס בטכנולוגי 2018בשנת   FLUENCEהטכנולוגיה של  

MABR י . הממברנה  מאפשרת ששננה חדירה לחמצן ובלתי חדירה למיםמתבססת על  ממברה

ניטריפיקיה מתקיימים במקביל. המערכת תמוקם באגן -התהליכים של ניטריפיקציה והדה

ניטריפיקציה, כך שיבוטל זרם הסחרור בין -האנאוקסי ותבצע באופן סימולטני ניטריפיקציה ודה

נאוקסי. הטכנולוגיה מאפשרת הגדלת הנפח לטיפול ע"י הביופילם האגן האירובי לאגן הא

המגולגל וכן מהווה חסכון אנרגטי מבחינת כמויות אוויר שיש לספק. כמו כן, באגן האירובי 

 85-90-העומס הינו קטן משמעותית ולכן יידרש פחות אוורור, כך שהחיסכון האנרגטי הינו כ

 דיפיוזרים. אחוז. ליטוש מתבצע בחלק האירובי ע"י 

 

 

  :שפכים ממצאי

בהתאם לממצאים   

 :עולה כי שבטבלה

  שפכי מכון הטיהור

מתאפיינים באיכויות 

של שפכים 

מוניציפליים הבאים 

-לידי ביחס בין ה

COD/BOD   2.0של-

3.0  . 

  התכן, מנתוני  57% אחוזים ועומד על 17-ירד ב העומס ההידראוליממוצע  2017בהשוואה לשנת

כגון צמצום האוכלוסיה,  אחר הסבר אופן המדידה בהיעדרבשינוי הפחתה זו לניתן לייחס 

 .סגירת מפעלים גדולים או ניתוב השפכים למט"ש אחר

 2017משנת  4% -מעומס התכן ופחת ב 188%-עמד על כ 2018 בשנת העומס האורגני הממוצע . 

CODtBOD 5TSS  TKNPtCOD/BOD  ספיקה

]-[ק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםמ"ק/יוםחודש

            2.0              85.7              947      16,597      19,890           39,024       6,771ינואר 

            2.0              79.1              745        6,390        6,260           12,415       6,488פברואר

            1.9              81.2              623        6,221        7,006           13,230       6,105מרץ

            2.5              73.4              619        6,522        8,251           20,506       6,169אפריל

            2.1              66.8              749      12,346      13,625           28,121       6,022מאי

            2.3              69.6              589        5,147        5,833           13,491       5,705יוני

            2.2              27.9              279        2,107        2,227             4,847       3,216יולי

            2.4              30.1              575        4,982        5,451           12,859       3,461אוגוסט

            2.3              35.2              464        9,253        8,873           20,347       4,459ספטמבר

            2.8              41.9              340        5,388        3,496             9,649       4,065אוקטובר

            1.9              59.0              392        3,786        4,262             8,300       4,211נובמבר

            2.7                 44              466        3,022        3,333             9,078       4,678דצמבר

            2.2              57.8              566        6,814        7,376           15,989       5,112ממוצע 2018 ]ק"ג/יום[

            2.1              81.7              658        8,216        7,961           16,707       6,146ממוצע 2017 ]ק"ג/יום[

29%6%-14%-17%-7%-4%-17%-אחוז שינוי מ-2017

              540        3,500        3,500             8,500       9,000תכן ]ק"ג/יום[

%57%188%211%195%105% מהתכן

איכות שפכים גולמיים מט"ש מעיין צבי 2018
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    שנמדדה במהלך השנה  מהנתונים בטבלה ובגרף המוצג ניתן לראות כי בנוסף לירידה בספיקה

 את סוף השנה במקביל לתחילת שדרוגהייתה מגמה של ירידה גם בריכוזים לקר 2018-ב

  המטש'.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, הן בערכים רידה ממוצעת בכל ריכוזי הפרמטריםניתן לראות י 2017בהשוואה לשנת קולחים : 

אשר עומד בערכים הדרושים  אחוז( 34האורגניים והן בריכוז מלחים מלבד ריכוזי בורון )עליה של 

 . להשקייה חקלאית בלתי מוגבלת

הן  ,השקיה חקלאית מוגבלת במרבית השנה, קולחי  המטש' עומדים באיכות ללמרות השיפור

 בערכים האורגנים והן בערכי המלחים וזאת הודות לעומס ההידראולי הנמוך מהתכן. 

 

 

 

TSS  105ºCכללי BOD5כללי CODחנקן כלליP-      בורון  B  נתרן  Naכלורידזרחן   כללי כ

מ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/לחודש\ יחידות

15.16.136.313.51.61901280.18ינואר

31.58.358.321.94.51501260.26פברואר

21.99.547.118.22.91791370.35מרץ

13.57.747.613.12.71781350.29אפריל

10.58.641.119.13.21961210.33מאי

וני 9.58.536.316.56.51711260.48י

ולי 11.19.036.615.45.11641190.29י

8.59.034.129.41.11691240.36אוגוסט

12.68.029.810.11.61881340.35ספטמבר

14.37.028.47.54.42031200.28אוקטובר

12.88.328.19.03.31611270.37נובמבר

12.69.432.025.22.71651280.40דצמבר

14.58.338.016.63.31761270.33ממוצע שנתי 2018

22.110.752.617.53.61901360.25ממוצע שנתי 2017

י מ- 2017 6%34%-7%-8%-5%-28%-23%-34%-אחוז השינו

30/4520/30100/15060/7512/17250/280150/2000.4/0.5השקייה מוגבלת 

10/1510/15100/15025/355/7250/280150/2000.4/0.5השקייה בלתי מוגבלת 

2015155ערך תכנוני

איכות קולחים מעיין צבי 2018
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 : ניר עציון –מכון טיהור 

טפל בשפכי היישובים דלית אל כרמל, עוספיא, מ"א חוף הכרמל )עתלית, מט"ש ניר עציון מ

מלון יערות הכרמל( ו ם מהר"ל, עופר, עין איילה, צרופהמגדים, בית אורן, גבע כרמל, הבונים, כר

וכלא דמון. תהליך הטיהור מבוסס על בוצה משופעלת במשטר זרימה בוכנתי  6וכמו כן, כלא 

. המט"ש נמצא בשלבי הרחבה לקליטה וטיפול ללא טיפול שלישוני בתהליך אירוביוייצוב בוצה 

מק"י. תחילת  32,000 מק"י עד 10,000מספיקת תכן של והאזור טירת הכרמל  העיר בשפכי 

 .2019העבודות לשדרוג המט"ש לטיפול שלישוני מתוכננות להתחיל במהלך שנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODtBOD 5TSS  TKNPtCOD/BODספיקה

]-[ק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםמ"ק/יוםחודש

7,0014,2901,9761,999323.469.22.17ינואר 

7,3473,7292,6562,452401.363.81.40פברואר

5,7104,2832,3011,913370.971.41.86מרץ

5,5713,8292,2652,393394.457.71.69אפריל

6,0234,1732,3881,995419.169.11.75מאי

5,5143,9301,7111,454399.662.02.30יוני

5,1234,4512,5442,041370.662.41.75יולי

5,5323,9752,1942,272494.4105.11.81אוגוסט

5,24310,1622,0851,877407.078.24.87ספטמבר

5,4913,6882,0582,323465.764.11.79אוקטובר

5,3514,3613,0712,301379.452.41.42נובמבר

6,4093,8072,1001,886434.561.51.81דצמבר

5,8604,5562,2792,076405682.1ממוצע 2018 ]ק"ג\יום[

5,2494,1721,9141,686346512.2ממוצע 2017 ]ק"ג\יום[

7%-12%9%19%23%17%34%שינוי באחוזים מ-2017

10,0004,0004,000700תכן ]ק"ג\ יום[

%59%114%57%297% מהתכן

איכות שפכים גולמיים מט"ש ניר עציון 2018
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  ממצאים

  :שפכים

 :כי ים בטבלה עולהבהתאם לממצא

  השפכים במט"ש מתאפיינים באיכויות של שפכים סניטריים, שבאים לידי ביטוי ביחס

 . 2.0-3.0אשר עומד על  COD/BOD-בין ה

  מנתוני  59%ועומד על  12%-העומס ההידראולי הממוצע עלה ב 2017בהשוואה לשנת

 התכן.

 אחוזים.  הדבר מעיד  114א בהשוואה לעומסי התכן העומס האורגני ע"פ ממוצע חודשי הו

על כך שהמט"ש עובד בקביעות בעומסים הגבוהים מהמתוכנן. כמו כן, התרחשה עלייה בכל 

 . 2018העומסים משנת 

 

 

באיכות להשקיה  2018מהנתונים בטבלה עולה כי קולחי המט"ש עמדו רוב שנת קולחים: 

ת בשל ריכוז הנתרן הגבוה חקלאית מוגבלת הן בערכים האורגניים והן בערכי המלחים. עם זא

קולחים הפסולים להשקיה חקלאית. למרות העלייה בעומסים בכניסה  בתקופת קיץ התקבלו

בערכי הצח"כ והמוצקים המרחפים דווקא בערכים אלו באיכות הקולחים  2017למט"ש משנת 

 . 2018 -ניכר שיפור משמעותי באיכותם ב
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 ית מגידו מכוני טיהור  מועצה אזור

 

בעבר, שפכי היישובים במועצה אזורית מגידו טופלו במסגרת בריכות שיקוע וחמצון נפרדות 

. היות והישובים במועצה פזורים במרחב 60-ול שהיה אופייני בארץ בשנות הלישובים , תהליך טיפ

יים שטח המועצה כמאפיין מועצות אזוריות, הוקמו מספר מכוני טיהור קטנים  קונבנציונל

וצאה  כמאפיין מתקנים קטנים נוצרו כשלים בהפעלת המט"שים כת .לטיפול במקבץ ישובים

. להערכתנו שיבוש התהליך הביולוגי אינו מלווה מספיק בשינויים מהשפעת תנודתיות  בעומסים

 תפעוליים  מידיים בהתאם לאיכות שפכים המתקבלים בו.

 

 הקייני –מכון טיהור 

מתקן הטיפול בשפכים מט"ש 

קיני, פועל בשיטת בוצה ה

הכוללת  AOמשופעלת מסוג 

שני מודולים מקבילים לטיפול 

בשפכים ללא שיקוע ראשוני 

וייצוב בוצה בתהליך אירובי, 

ם המופקים מהמכון הקולחי

של קיבוץ מוזרמים למאגר 

ניתוח איכות קולחים מט"ש ניר עציון 2018

  TSS

105ºC
 BOD5

כללי
חנקן כלליCOD כללי

חנקן 

אמוניקאלי 

N- כ

זרחן   כללי 

P- כ
כלוריד

              

Na   נתרן
B    בורון     

מ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/ל

11.85.450.621.21.22.9136.672.00.23ינואר

9.15.036.919.01.62.6111.564.30.25פברואר

7.74.542.618.73.22.6155.373.00.11מרץ

5.23.337.218.91.44.6152.065.80.28אפריל

8.56.336.124.59.52.9168.877.30.25מאי

וני 7.42.139.318.41.38.9212.0126.80.21י

ולי 4.12.636.017.92.02.9224.8168.00.22י

5.42.540.526.71.97.9224.8208.30.23אוגוסט

9.33.045.328.51.86.5232.8160.00.25ספטמבר

9.62.440.519.02.06.4182.8130.80.00אוקטובר

11.75.847.622.41.47.3153.0125.50.26נובמבר

8.31.937.316.72.04.2138.0120.00.21דצמבר

8.23.740.821.02.45.0174.3116.00.21ממוצע שנתי 2018

13.67.763.719.74.45.6183.0113.00.16ממוצע שנתי 2017

5%3%30%-11%-45%-36%6%-51%-40%-שינוי באחוזים מ- 2017

30/4520/30100/15060/7512/17250/280150/2000.4/0.5השקייה מוגבלת 

10/1510/15100/15025/3510/155/7250/280150/2000.4/0.5השקייה בלתי מוגבלת

20.015.015.05.05.0ערך תכנוני

CODtBOD5 TSS  TKNPtCOD/BODספיקה

]-[ק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםמ"ק/יוםחודש

715331164106211.72.0ינואר 

654606288298365.92.1פברואר

63227012676182.12.1מרץ

62731315766211.82.0אפריל

58227714067201.42.0מאי

72239818882314.72.1יוני

704519267145314.31.9יולי

66732412768263.42.6אוגוסט

68235115761121.62.2ספטמבר

70438314187223.32.7אוקטובר

587316176165182.41.8נובמבר

66445215982233.22.8דצמבר

661378174109233.02.2ממוצע 2018

64131816785292.01.9ממוצע 2017

21%53%16%-3%19%4%27%שינוי ב% מ2017

90075234228850תכן

%73%50%51%38%47% מהתכן

נתנתוני שפכים גולמיים- הקייני 2018
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. שפכים סניטאריים מכלא 1אלף מ"ק. תורמי השפכים העיקריים למכון הם:  350מגידו בנפח 

. שפכים תעשייתיים כמות קטנה 2קיבוץ מגידו, גן לאומי מגידו, ואזור מסחרי אורחן מגידו מגידו ,

 תכשיטים בקיבוץ מגידו.ייצור מאוד ממפעל 

 

 

 

 ממצאים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהתאם לממצאים בטבלה עולה: שפכים:

 שבאים לידי כויות של שפכים סניטריים מובהקיםהשפכים במט"ש מתאפיינים באי ,

  .2.0-2.5אשר עומד על  COD/BOD-בין ה ביטוי ביחס

  מנתוני התכן  73%ועומד על  3%-העומס ההידראולי הממוצע עלה ב 2017בהשוואה לשנת

 ע"פ ממוצע חודשי.  80%ע"פ ממוצע שנתי ועד 

  משנת  19%-מעומס התכן ועלה ב 50%-מהווה כ 2018העומס האורגני הממוצע לשנת

 . 2017משנת  27% -מהתכן ועלה ב 38%ועומס המוצקים המרחפים מהווה  2017

  התרחשה עליה בכל העומסים, העומס בחנקן קיילדל  2017למרות כי בהשוואה לשנת

 .2017משנת  21% -פחת מ
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על פי הנתונים המוצגים בטבלה קולחי המט"ש עומדים באיכות להשקיה חקלאית בלתי קולחים: 

ניתן לראות בטבלה ערכים  גניים והן בערכי המלחים.מוגבלת במשך רוב השנה הן בערכים האור

 חריגים וגבוליים בערכי הצח"כ והמוצקים המרחפים בחלק מהחודשים.  

 

 

 מכון טיהור מבוא כרמל

המט"ש תוכנן   נבדק. 2017בשנת בסמוך לפארק התעסוקה  מכון טיהור שפכי מבוא כרמל הוקם

איכות שלישונית. שיטת הטיפול במט"ש מ"ק שפכים ביום להפקת מי קולחים ב 2000-לטפל ב

אנוקסית ואירובית  -בקונפיגורציה אנאירובית (MBRהינה בוצה משופעלת משולבת ממברנות )

 להרחקת תרכובות חנקן וזרחן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TSSBOD 5CODtTN

חנקן 

אמוניקאלי

N-כ 

PtClNaB

מ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/לחודש

186448.60.40.910169.00.23ינואר

952510.80.30.26148.30.26פברואר

462515.70.04.25646.00.30מרץ

88358.70.40.26748.30.29אפריל

762514.11.21.46941.40.27מאי

952910.31.00.514380.50.23יוני

682711.41.00.516985.10.29יולי

7102516.91.02.617996.60.26אוגוסט

11103319.61.03.817496.60.27ספטמבר

762510.21.01.66042.00.33אוקטובר

1152610.11.01.46457.50.37נובמבר

116259.21.01.15943.70.37דצמבר

9.06.7528.712.10.781.5410062.90.29ממוצע שנתי 2018

11.548.8328.114.62.092.48147780.21ממוצע שנתי 2017

19%39%-32%-38%-63%-17%-24%2%-22%-אחוז השינוי מ- 2017

30/4520/30100/15060/7512/17250/280150/2000.4/0.5השקייה מוגבלת 

10/1510/15100/15025/3510/155/7250/280150/2000.4/0.5השקייה בלתי מוגבלת

ניתוח איכות קולחים הקייני 2018

חודש
ספיקה 

)רציף(
BOD5TSS  105ºC כלליCOD כללי

חנקן קיילדל 

)TKN(
P-זרחן כללי כCOD/BOD

]-[ק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםמ"ק/יממה

1,2288572705436910.93.17ינואר 

947536199821618.12.69פברואר

718389208108376.31.87מרץ

645338161634614.02.10אפריל

5979622935944111.83.29מאי

1,2959984532648410.92.20יוני

1,037866353261603.12.46יולי

1,0372,6402901,98314710.29.09אוגוסט

1,137620307167569.32.02ספטמבר

1,058728275156697.22.65אוקטובר

1,1098392881354710.12.91נובמבר

1,6491,5415774199716.02.67דצמבר

1,03894330639864113.1ממוצע שנתי 2018

200022421080112133תכן 

52%42%28%36%32%אחוז מהתכן

איכות שפכים גולמיים מבוא כרמל 2018

*בעקבות תקלה במד הספיקה, הספיקה באוגוסט מוערכת 
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  TSSBOD 5CODtTN

חנקן 

אמוניקאלי

N-כ 

PtClNaB

מ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/לחודש

52.340.945.011.20.17.0168.0174.70.19ינואר

8.48.725.07.70.24.9151.0206.90.11פברואר

10.513.559.015.50.08.6206.0307.40.10מרץ

12.715.150.010.80.211.9278.0390.80.09אפריל

14.420.980.010.10.612.9301.0517.30.14מאי

8.910.828.021.21.013.3182.6117.20.13יוני

8.012.831.024.321.73.3168.094.30.13יולי

10.723.4203.014.010.5181.0105.80.15אוגוסט

12.812.832.015.51.07.2169.0105.80.14ספטמבר

12.310.53.72.48.6199.0101.00.00אוקטובר

12.111.525.021.011.57.7184.0121.80.19נובמבר

21.110.856.04.11.04.0158.0121.80.35דצמבר

15.416.057.613.34.28.1195.5197.10.14ממוצע 2018

302010060122501500.4השקייה מוגבלת 

1010100251052501500.4השקייה בלתי מוגבלת

101010025105ערך תכנוני 
 %  מהתקן להשקייה 

בלתי מוגבלת ומהתכן
154%160%58%53%42%162%78%131%36%

איכות קולחים 2018 מבוא כרמל

 ממצאים:

 שפכים:

 :כי בהתאם לממצאים בטבלה עולה 

 .ניתן לראות זאת מטווח  השפכים המגיעים למט"ש נתונים לתנודתיות רבה ובעלי אופי משתנה

המשתנה  COD/BOD-הערכים הגדול המתקבל בכל העומסים הנמדדים. כמו כן, ביחס בין ה

 באופן קיצונים מחודש לחודש עם מרכיב תעשייתי דומיננטי. 

 מהעומס ההידראולי  52%-בהשוואה לנתוני התכן מבחינה הידראולית, עובד המט"ש בממוצע ב

נתונים לתנודתיות רבה  TSS -וה COD -גני המתוכנן.  ערכי המהעומס האור 42%-המתוכנן וב

 במהלך השנה. 

  117%בעקבות תקלה חרג העומס האורגני מהתכן בערך של  2018בחודש אוגוסט . 
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 [ל \ל"מג] 2018איכות קולחים 

TSS BOD TSS תקנות BOD תקנות 

איכות הקולחים חרגה מהאיכות  2018-ב שהמטש' מתוכנן לאיכות שלישונית, ת: למרוקולחים

להשקיה  במשך כל השנה ואף באיכות מוגבלתות העם להשקיה בלתי הנדרשת בתקנות בריא

ניתן לייחס חלק מהחריגות לתנודתיות באיכות השפכים בכניסה  מוגבלת בחלק ניכר מהשנה.

למט"ש. זאת בנוסף לתקלה בממברנות בהתאם לדיווח מחודש ינואר .כמו כן, מתקבלים ריכוזים 

  ממקור אשר אינו נכלל בתכנית הניטור המאושרת.גבוהים של כלורידים ונתרן בכניסה למט"ש 
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מענה בזמן אירועי כשל במטש' באמצעות איתור מקור שפכים חריגים ומתן בבחינת תהליך   ג.

 אמת 

 

 זוהר דליה:

מפעל זוהר דליה מייצר חומרי גלם וחומרי ביניים לתעשיית הדטרגנטים. השפכים התעשייתיים 

למערכת הביוב הציבורית ומטופלים במט"ש עצמאי של המפעל. של המפעל אינם מחוברים 

המט"ש משמש לטיהור חלקי והשבה של תשטיפים מתהליכי ייצור, מי ניקיונות ומי נגר מזוהמים 

 חזרה לשימוש מתקן ייצור האבקות במערכת סגורה.   

השפכים.   ונשאב אל מתקן טיפול אגירההנגר העילי מנוטר ומנותב מרוב שטח המפעל אל בריכת 

ה ואזור יחד עם שפכי קיבוץ דלידרך תחנת שאיבה לקו ביוב  ראשי הסניטריים, נסנקים  יםהשפכ

 .התעשייה למט"ש מבוא כרמל

השבתת תחנת השאיבה בעקבות כמות קצף אדירה מתרחשת תופעה חוזרת של בתחנת השאיבה 

גלישת שפכים מערכת אולטרה סוני למדידת מפלס השפכים ו הגורם לשיבושבתא השאיבה 

 . לנחל דליה

בו היה שיבוש תפקוד פעולת תחנת השאיבה  ,20.12.18טופל ע"י האיגוד בתאריך אירוע ש

זרמה מהמפעל של תשטיפים "מטופלים" למערכת הביוב המשותפת למפעל ולקיבוץ כתוצאה מה

המפעל . במענה לאירוע נלקחו בכניסה לתחנת שאיבה קיבוץ דליה וביציאה הכללית  של הציבורית

 זוהר דליה בעת אירוע קצף תחנת השאיבה "דליה".

ריכוזים גבוהים של: חומר אורגני המבוטא בריכוז של  צאי הבדיקות בתחנת השאיבה נמצאובממ

COD , ריכוז שלBOD שאיבה נמצאו וריכוז מוצקים מרחפים .למרות המיהול הגדול בתחנת ה

 ית של המפעל )סניטרית בלבד(:הדגימה ביציאה הכלל ריכוזים גבוהים של דטרגנטים.

אינו אופייני לשפכים סניטרים ויחס  COD/BODאינו גבוה עדיין היחס  COD-למרות שריכוז ה 

. בנוסף ריכוז הדטרגנטים אניונים ושל דטרגנטים יטוי לריכוז של הדטרגנטים בשפכיםזה הינו ב

 .יכוזים המאפיינים לשפכים סניטריםנוניונים גבוהים יחסית לר
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לאור הממצאים ניתן להסיק כי ישנה השפעה גדולה של איכות התשטיפים המוזרמים מהמפעל 

ינו מספק להורדת ניתן לקבוע כי קדם הטיפול של התשטיפים א ,בנוסף .למערכת ביוב הציבורית

שיבוש תפקודה של תחנת השאיבה יימשך כל עוד נמשכת הזרמה של ריכוז  .ריכוז הדטרגנטים

 ערכת הביוב הציבורית.דטרגנטים למ

 

 שפכים חריגים במט"ש ניר עציון

שומנים בכמויות גדולות. כניסה  פקדו את המתקן שרשרת אירועים של הזרמת 2018במהלך שנת 

סותמת את מערכת קדם הטיפול, המגובים והדחסן כמו כן, השומנים אשר של צופת שומנים 

הזרמה של שפכים חריגים ואסרים פוגעים אירועי . מגיעים לאגני האיוור ומעמיסים של התהליך

הביולוגי וכתוצאה מכך מתקבלות חריגות בקולחי  מזהמים בתהליך הטיפולביכולת הרחקת 

 המט"ש.

 

 תיאור אירוע  תאריך 

 כניסת שפכים עתירי מוצקים 01/01/2018

 כניסת שפכים חריגים עתירי מוצקים ושומנים 11/02/2018

 יגים עתירי מוצקים ושומניםכניסת שפכים חר 18/02/2018

 כניסת שפכים חריגים עתירי שומנים 14/03/2018

 הגעת שפכים חריגים עתירי שומנים  03/05/2018

 וצופת   כניסת שפכים חריגים עתירי שומנים 01/11/2018

 כניסת שפכים חריגים עתירי שומנים וצופת, הצטברות לכלוך, גרוסת וחול במערכת. 02/11/2018

 כניסת שפכים חריגים עתירי שומנים וצופת, הצטברות לכלוך, גרוסת וחול במערכת. 04-05/11/2018

 כניסת שפכים חריגים עתירי שומנים וצופת 20/12/2018

 

 

המקור העיקרי להזרמות השומנים הוא מפעל ארוחות ניר עציון המהווה  תורם שפכים אסורים 

 עתירי שומנים. 

טון  500 -ייצר ארוחות מוכנות ונותן שירותי קייטרניג. העסק מייצר כ, ממפעל ארוחות ניר עציון

במפעל קיים מתקן לטיפול  יות, סלטים ומזון משומר בוואקום.מזון לחודש כולל מנות בשר

 נותן מענה מספק לצרכי המפעל לעמידה אינואך הוא DAF בשפכים הכולל מיכל איזון ומערכת 

 .ם שומנים באופן בלתי מבוקר למטש'ינה הזרמת זרתיות הייבעאיכות הנדרשת אך עיקר ב
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 456,118ז הוזרמו שמנים ושומנים למט"ש בריכו 3.5.2018טופל ע"י האיגוד בתאריך באירוע ש

 ות בו נאגרים שומנים במשך חודשים.הבורניקוי מג"ל. האירוע נגרם כתוצאה של 

אכיפה על  בהליךכרמל בע"מ החברה לטיפול במי חוף ה בהתאם לממצאים החל האיגוד בשיתוף

אשר במסגרתו נשלל באופן זמני רישיון העסק של המפעל עד העברת תכנית לשדרוג מערך  המפעל

 .כים לרבות הסדרה של ניקוי הבורותהטיפול בשפ
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הפארק. חדרה, תוך התמקדות במקטע  בשנים האחרונות התקיימה פעילות רבה לשיקום נחל

לפארק ציבורי עם אטרקציות  והסדרתונחל חדרה לעצמה יעדים לשיקום חדרה, הציבה עירית 

בנוסף, הגישה בקשה בשיתוף איגוד ערים להיתר השיט עוד  שיאפשרו בילוי כולל אפשרות שייט. 

האיגוד  ,אושרההבקשה טרם  .נים מיקרובאלים של איכות מי הנחלבכפוף לקריטריו 2017בשנת 

 חל ע"פ תכנית הניטור ובאיסוף נתונים על איכות המים במתחם הפארק.החל לדגום את מי הנ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פעמים בחודש בין החודשים  4בוצעו דגימות מיקרוביאליים בתדירות של  2018במהלך שנת 

 אפריל לנובמבר ופעם בחודש בין החודשים דצמבר למרץ.

ים שנקבעו ע"י ועדת מומחים תכנית הניטור מתבססת על בדיקה של קריטריונים מיקרוביאלי

על נוהל הדיגום של משרד הבריאות ככל הנוגע לחופי  ,כמו כןולאיכות מים לשייט לנחל הירקון 

 רחצה ונופש וכן דיגום וניטור בנחלים, חופים ובקרבת מוצאי ביוב.

במפה  6-ו 4:  שתי תחנות לאורך האפיק )מסומנות במספרים הדגימות נלקחו מתחנות קבועות

תחנה נוספת הינה בסכר לרוחב הנחל מערבית לגשר  ,מקטע הפארקהנמצאות בתחום רפת( המצו

 . י הפארק לבין המזהמים במורד הנחלמהווה חיץ בין מ.  נקודת דיגום זו 2 מעל כביש מס

כמו כן, במקביל נדגמו כדיגום משלים, מחוץ לתחום המיועד לשייט הנקודות המרכזיות הבאות: 

. 2במפה המצורפת(  2ים שמקורו מי קירור חברת חשמל )מסומן במספר . מוצא מי הים החמ1

 .. גשר הרכבת3 4גשר כביש 
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 :וח הממצאים בוצע ע"פ הקריטריוניםנית

 :מ"ל 100 -ידקי קוליפורם צואתי  בערכי חי

 חיידקי קוליפורם צואתי 10,000על בדיגום בודד לא יעלה  מ. 

 חיידקי קוליפורם צואתי. 4,000ומטרי לא יעלה מעל בשתי נקודות או בממוצע הגיא 

 

 ממצאי הבדיקות : 

כי ערכי חיידקי  נמצא דיגום בודד בתחילת השנה,  מן הבדיקות בכל תחנות הדיגום, למעט

ניכרת מגמת ירידה בערכים בכל התחנות  מ"ל עומדים בקריטריון לשייט 100 -בקוליפורם צואתי 

הערכים  4תחנות גשר הרכבת וגשר כביש בתחנות במעלה הזרם, כי בחודשי הקיץ. בנוסף נמצא 

מצביע כי במהלך הזרימה בנחל  זה דבר במורד הזרם. גבוהים ביחס לתחנות במקטע השייט

  .מקטע השייט מתבצעים תהליכי טיהורמנקודת הדיגום גשר הרכבת ועד ל
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 אתר איכות ירוקה 

ת פסולת בניין מטמנ אתר וטף על התנהלותהתמקדה בפיקוח הש 2018פעילות האגף בשנת 

במעקב אחר מקור הפסולת ותפעול תקין בהתאם לתנאים שנקבעו  באגרובנק, חדרה.

מידה בתנאים הנוספים לרישוי לא תתחדשנה הבעירות הפנימיות ועברישיון העסק כך 

אשר של טיפול במוקדי הבעירה באופן אינטנסיבי השוטפת פעילות ה בנוסף נמשכה .העסק

 :כוללת

  הפסקת הטמנת הפסולת במדרון  המערבי של שלב ב' ובכך לוותר על נפח פסולת להטמנה 

  מ"ס 50 עד 30 כ שלחרסית שמנה הידוק שכבות הפסולת וכיסויה בשכבות כיסוי 

 רסית שמנה תוך כדי הידוק ואיטום יצירת חציצה בין שלב א' לשלב ב' בשכבות ח 

 אפשרית של בעירות פנימיות בעתיד מניעת נדידההגבהת הסוללה בין שלב ב' לשלב ג' ל 

  צמצום שעות עבודה לקליטת פסולת 

  איסור קליטת פסולת תעשייתית 
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 , זאת תוךהפעילות בכניסת פסולת למס' משאיות בודדות ליוםהצטמצם היקף  2018בשנת 

 כיסוי ,בנייןובה הגדול פסולת ברמכילה  , אשרהקפדה על סוג הפסולת המתקבלת באתר

   אים ברישיון העסק.נבהתאם לתשל הקרקע והידוק יומי  השטח ע"י מילוי חרסית

ע"י  ניטור ריח ע"פ "נוהל למניעת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה  בוצע 2018בחודש יוני 

 2בגבעת אולגה ובעיקר באזור המקביל לכביש עין הים, צוות מריחים של האיגוד ברחבי שכונת 

וזאת לאחר בחינת משטר הרוחות בלילה  2:00-ל -1:00מון באדום במפה(. הניטור בוצע בשעות )סי

דרום -בשעות הלליה )דרומיות עד דרום מל"צ 135-180 רוח של שהראתה מגמה המצביעה על כיוון

 ם מפגע הריח מגיע מכיוון עין הים.ע"פ בחינה של הרוח ניתן להסיק האם הא , כאשרמערביות(

שכיוון  אף על פיי צוות המריחים לא נמצא  כי קיים מפגע ריח בשכונת גבעת אולגה ממצאע"פ 

על מנת לזהות מפגע ריח צריכים ) מ'/שניה 0.5ם מהירות רוח חלשה ע היה דרומיהרוח 

. עוצמת רוח. מפגעי הריח מתררחשים כאשר הרוח 2. כיוון רוח. 1להתקיים שני מרכיבים: 

 (0-0.5בין  -עומודת או שהמהירות נמוכה
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 אתר אביבית 

ומאז התנהלות האתר אינה עומדת   2017בקליטת פסולת להטמנה בסוף שנת  תר אביבית החלא

 מונחות הפסולת .  ערמותמפגעים סביבתייםיוצר  האתר עסקיה ובתנאי רישוי הינבתנאי היתר הב

עיריית חדרה יומי וזאת למרות השימוע שנעשה למפעלי האתר ע"י  כיסוי או שיטוח ללא באתר,

מפגעים ולא  תהודגש כי עיריית חדרה לא תאפשר את הפעלת האתר במתכונת אשר יוצרבו 

 עומד בתנאים ברישיון העסק.

במעקב השוטף של האיגוד והמשרד להגנת הסביבה אחר התנהלות האתר הורגשו ריחות 

 חדרה צו סגירההוציאה עיריית  2018המאפיינים בעירות פנימיות בגוף הפסולת . ובאוקטובר 

 לאתר בעקבות דוח האיגוד 
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בקשה להוצאת  צו מנהלי להפסקת קבלת הפסולת באתר הטמנה היווה בסיס להאיגוד  דוח

המהווה מפגע ריח ופוטנציאל  ,בעירה פנימית בגוף הפסולת הימצאותוזאת על בסיס " אביבית"

 :ותמתוצר שריפה וזאת בניגוד לתקנ לשחרור נקודתי של גזים

-בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת( תש"ןלמניעת מפגעים )מניעת זיהום אוויר וריח -התקנה 

לתקנות למניעת מפגעים )מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים    )א(6 ותקנה  3,4סעיפים  1990

 ללא הידוק וכיסוי יומי.מבוצעת הטמנה  1990-מאתרים לסילוק פסולת( תש"ן

 :בתנאים לרישיון  העסק הבאיםמידה בנוסף אי ע

  פסולת שאינה פסולת בניין כפי שמוצג בתמונה, פסולת של שאריות מיון מתחנות  קולטהאתר

 .2,3,4,5,6-מעבר וזאת בניגוד לתנאים ברישיון עסק סעיפים

 ( שמקורה 1984-תשמ"ד האתר יקלוט פסולת בניין )כהגדרת המוסג בחוק שמירת הניקיון

הריסת מבנים ובאתרים שבהן מתבצעות עבודות שיפוצי בנייה בלבד באתרי  ,באתרי בנייה

וזאת בכפוף לנוהל ביקורת כניסה מאושר )נוהל ביקורת לבדיקת תכולתן של משאיות פסולת 

 הנכנסות לאתר(.

  חל איסור כללי על קליטת פסולת ממפעלי תעשייה, לרבות מפעלי תעשייה המייצרים חומרים

 ם בהן בקשר לעבודות בנייה.שמשמשים לבנייה או שמשתמשי

  ובכתב קליטת פסולת ממקור תעשייתי כל שהוא תחייב אישור בהסכמת נותן האישור מראש

 .ותתבצע בהתאם לתנאי האישור

  חל איסור כללי על קליטת פסולת או שאריות מיון מתחנות מעבר לפסולת )כל תחנת מעבר

 .(מעבר לפסולת בניין או פסולת יבשהשהיא לרבות מתחנות 

  קליטת פסולת ושארית מיון מתחנות מעבר לפסולת תחייב אישור בהסכמת נותן האישור

  מראש ובכתב ותתבצע בהתאם לתנאי האישור.

        

 

 

 הצו הגדיר דרישות לאתר :

  האתר נדרש להגיש סקר מיפוי מוקדי הבעירה באמצעות הדמיה תרמית , הסקר יבוצע ע"י

מוכח וזאת על מנת לקבל תמונות כוללת על טמפרטורות חברה הבקיאה בנושא ובעלת ניסיון 

 אנומליות בתת הקרקע .

  תכנית  פעולה מפורטת  לטיפול וכיבוי הבעירה הפנימית לרבות לוחות זמנים לביצוע.נדרשת 
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שקיימות היא חלק נכבד וחשוב מסדר היום הציבורי, כך  ככל שהולכת וגוברת בעולם ההכרה

את  ההבנה שבעזרת תכנון קשוב לסביבה ופיתוח מתחשב בה ניתן יהיה למנוע בעיות ולשפר וברתג

. חיי האדם המודרני כרוכים בביצוע שינויים בלתי פוסקים לאין ערוך איכות חיינו וחיי ילדנו

בסביבה בה הוא חי. השינויים כוללים בין השאר: עיבוד האדמה לצרכי חקלאות, בניה ליעודים 

מגורים, תעשייה, מסחר, תיירות וכד', חציבה וכרייה, סלילת דרכים, ניצול משאבים  -שונים

לצרכי אנרגיה. מערכות התכנון והרישוי הן המספקות את המסגרת החוקית לשינויים אלה 

 בסביבה. 

 

המדיניות הסביבתית של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל מתמקדת בצמצום 

של פעילות האדם ובהקטנת הצריכה והשימוש המואץ במשאבי הטבע.  ההשפעות השליליות

( מאגד בתוכו את כלל הפעילות של האדם והחברה, תוך חתירה sustainabilityהמונח "קיימות" )

לכך, שמימוש צרכיו ורצונותיו של האדם לא יפגע ביכולת העתידית של הדורות הבאים למימוש 

 צרכים אלה. 

 

א בעל ראייה אינטגרטיבית ורב תחומית, שואף להטמיע את נושאי איכות התכנון הסביבתי, שהו

הסביבה השונים כבר בשלבי התכנון הסטטוטורי השונים בתכניות ובבקשות להיתרים המוגשים 

 על פיהן, ולהטמיע תפיסות סביבתיות במדיניות הממשלה וברשויות המקומיות. 

שויות ומקבלי החלטות, תפיסות הראייה הסביבתית המתקדמת שואפת להטמיע בקרב הר

תכנוניות, של ראיה כוללת וארוכת טווח, הנקראים בשפת התכנון שיקולים של פיתוח בר 

 קיימא.

תכנון סביבתי מעודד תכנון מרחבים בטוחים, הפחתת המזהמים באוויר, במים ובקרקע, הפחתת 

 עוצמות הרעש, שמירה על שטחים פתוחים וחסכון בקרקע.

 

וה, הכנת תכניות מקומיות ומפורטות. בנוסף, מייעץ האיגוד באופן שוטף למהנדסי האיגוד אף מלו

ואדריכלי הועדות המקומיות בנושאים סביבתיים הרלוונטיים לתחום עיסוקם, ולעיתים אף 

"זוג עיניים נוסף" בשטח, בסיורי השטח שלו ובעדכוני הועדה במידה וישנה חריגה  מהווה

 יתנו למפעלים ובתי עסק.מהיתרים ואישורים קודמים שנ

 

ובהמשך גם ברישיונות עסק,  4התנאים הסביבתיים הנקבעים ע"י האיגוד במתן היתרים, טפסי 

מבטיחים שהפעילות הכלכלית בסביבתם של תושבי האזור )תעשיה, מלאכה, מסעדות, גני 

. אירועים, רפתות, לולים וכד'( בטווח קרוב תפעל ללא )או במינימום( מטרדים לסביבתם

השתתפות האיגוד בשלבים המוקדמים של גיבוש תכניות מאפשרת הבטחת האינטרסים 

 .הסביבתיים לטווח הארוך
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 ועדות מקומיות לתכנון ובניה

ועדות מקומיות לתכנון  10 -כרמל מייצג את עצמו ב-איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

 ובנייה:

 ר שומרון(ועדה מקומית לתכנון ובניה ישובי הברון )לשעב .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

 ועדה מקומית לתכנון ובניה עירון .8

 ית לתכנון ובניה יזרעאליםועדה מקומ .9

 ועדה מקומית כפר יונה .10

 

במסגרת זו נוכח האיגוד בישיבות ועדות התכנון המקומיות, ומעניק חוות דעת בכל הבקשות 

 להיתרי בנייה שלהן השלכות סביבתיות, וקובע את התנאים הסביבתיים להוצאת היתרי בנייה. 

 

בקשות להיתרי   172 -יחסויות סביבתיות ל הועברו לטיפול באיגוד ונמסרו התי 2018במהלך שנת 

 :4בניה וטפסי 
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הפניות מגיעות מכל מרחב האיגוד.  אחד ממאפייניו הבולטים של האיגוד הוא היותו הטרוגני. 

ערבים(, ובצרכים -כפרי( ובאופי תושביהם )יהודים-קיימת שונות רבה בצורת היישובים )עירוני

רתיים. הטרוגניות זו משפיעה על מגוון הנושאים בהם מטפל המקומיים, הן הפיזיים והן החב

 התכנון הסביבתי באיגוד.

: מבני תעשייה, מרכזים מסחריים, רפתות, חוות סוסים, לולים, ובין שאר הנושאים שבחנו הי

חניונים תת קרקעיים, בתי מלון, מסעדות ובתי קפה, מוסכים, תחנות דלק, גני אירועים, בריכות 

 וציבוריות( . שחיה )פרטיות

עם הזמן הולך וגובר הצורך בקבלת חוות דעת סביבתית לבקשות, וזאת מתוך ההבנה שתכנון 

סביבתי נכון יכול לגשר בין דילמות מקומיות של שימור מול פיתוח ועוד. התכנון הסביבתי יכול 

 לשמש ככלי עזר בידי מקבלי ההחלטות, ובכך למנוע מטרדים סביבתיים.

 

 : 2018בקשות להיתר אשר טופלו באיגוד בשנת מספר דוגמאות ל

 

 הקמת תחנת שאיבה לביוב הדסה נעורים , עמק חפר.

.  הבקשה כללה מת תחנת שאיבה לביוב הדסה נעוריםניתנה חוות דעת  האיגוד לאישור הק

יימים וחיבור התווית רשת ביוב גרביטציונית חדשה, ביטול בורות ספיגה ק –הסדרת מערכת ביוב 

 . ביוב אזוריתלמערכת 

ומי וספיקה שעתית קב' י 330נפשות מדי יום בספיקה כוללת של  1000 -תחנת השאיבה תשרת כ

 . מק' לשעה 33של 

מ' ומרק משימושים  400התחנה תמוקם בגבול המזרחי של המוסד החינוכי במרחק מקו החוף 

 .31ותת"ל  2מ' מרצועת זכות כביש  2-מ' ו 42אחרים  
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 ים  מעל מבנה מסחרי במתחם השוק העירוני  בחדרהבקשה למגדלי מגור

 126 -קומות וכ 22האיגוד העביר את חוות דעתו בהקשר להקמת הקמת מגדל מגורים הכולל 

יח"ד מעל מבנה מסחרי, אשר אושר לבנייה. המבנה ממוקם באזור אשר היה מיועד למבנה לשוק 

 עירוני, אך  במקומו הוקם המבנה הנ"ל.

ק ע"י גורמי המקצוע באיגוד וכללה בין השאר דו"חות אקוסטיים, דו"ח הבקשה נבחנה לעמו

מיקורו אקלים ועוד. נושא עירוב השימושים צובר תאוצה בשנים האחרונות והאיגוד מטפל יותר 

 ויותר בבקשות מסוג זה. 

 

 לגליזציה למפעל דקסל באור עקיבא

בו מפלס ייצור ואריזה, משרדים מפעל דקסל  משמש לייצור תרופות. המפעל כולל  מבנה דרומי ו

המכיל משרדים וקומת אריזה בלבד. בכל מבנה ישנו מחסן ובו חומרי אוכל ומבנה צפוני וחדר 

 הגלם והתוצרים לשיווק.

של המפעל. התכנית כללה שינויים פנימיים במבנה הדרומי  לאיגוד הגיעה בקשה ללגליזציה

כי היצור במפעל  ולא בפליטות ובשפכי במתחם המפעל ללא שינויים בקונטור הקיים, בתהלי

 התעשייה.  

 

 

 

 תכניות מפורטות ותכניות מתאר

 

 האיגוד משתתף בבדיקת תכניות החל מהרמה המתארית, מטרופוליטנית, דרך תכניות מפורטות

  ם.ועד תיקי בניה ופרויקטים מיוחדי

ברמות  דות התכנוןהכנתו ועתכניות מתאר מוכנות במסגרת חוק התכנון והבניה, ואחראיות על 

: ארצית, מחוזיות ומקומיות. תכנית מתאר ארצית מיועדת, למשל, לתחנות כוח, השונות

מחצבות, אתרי סילוק פסולת, שמורות טבע וגנים לאומיים. בתוכניות מתאר מחוזיות ומקומיות, 

 ניתן למצוא את הפירוט הרב ביותר באשר לייעודו של שטח קרקע מסוים. מטרות תכנית מתאר

(: פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנון  1965מקומית )מתוך חוק התכנון והבניה תשכ"ה 

המקומי, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך; הבטחת תנאים נאותים 

מבחינת הבריאות, התברואה, הניקיון, הבטיחות, הביטחון, התחבורה והנוחות ומניעת מפגעים על 

; שמירה על כל ים למגורים, לתעשייה ולמסחרושימוש בה, ובכלל זה ייחוד אזור ידי תכנון הקרקע

וכיוצא באלה; שמירה ופיתוח  בנין ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית, היסטורית, ארכיאולוגית

   י.ומות חשובים מבחינת הטבע או היופעל מק

 

 

 

 

 



 [171] 

 

קומיות, תכניות בניין עיר תכניות מתאר ארציות ומ 8-נתן האיגוד חוות דעת ל 2018במהלך שנת 

 ונספחים סביבתיים:

 

 

 

 -13/ד/10תמ"א /

מטרת תכנית זו היא ביטול ההוראות המתייחסות אל הדרג העליון והדרג המקצועי הארצי   

 בתכניות לתחנת כוח והעברת סמכויותיהן למשרד להגנת הסביבה.

הממונה בעניין  פיקוח על  לפי התכנית יתבטל נוהל מעקב ופיקוח  אשר מגדיר בין היתר מי הוא

תחנות הכוח )לפי הגדרה זו האיגוד נמצא  תחת הגדרה של ממונה(. בנוסף יתבטלו הוראות 

 מסוימות הנוגעות לתחנת הכוח.

לדברי עורכי התמ"א כל השינויים המוצעים מבוקרים ומפוקחים ע"י היתר הפליטה. אולם בפועל 

כים, נגר שפ -תיים שהתמ"א מציעה לשנות כגוןהיתר הפליטה אינו מכסה את כל הנושאים הסביב

פסולת, אבק ואפר הפחם. נושאים אלו מהווים מטרדים סביבתיים, ולכן לפני עילי, רעש, אבק, 

ביטול סעיפים אלו יש לתת אלטרנטיבת פיקוח ואכיפה כפי שניתן לסעיפים הקשורים לזיהום 

 אויר.

טית מטעמו, השגות אשר התייחסו לנושאים לאור האמור לעיל,  ניסח האיגוד בעזרת נציגות משפ

 כגון: שפכים, רעש, אבק פחם ועוד. 

לדיון אשר עסק בהשגות בנוגע לתמ"א.   ד למשרדי המועצה הארצית )ולנת"ע(הגיע האיגובנוסף 

בדיון השתתפו גורמים נוספים אשר  היו שותפים לעמדת האיגוד, כגון איגוד ערים נפת אשקלון.  

כי סמכויות האיגוד לא יפגעו, והן בעיניהן  עומדות מתוקף צו אשר כונן את במהלך הדיון נאמר 

סמכויותיו. עוד נאמר שסמכות הפיקוח של האיגודים באה לידי ביטוי ברישיונות העסק ובהיתרי 

 הפליטה. 

 

 

 

 

 -תכנית שכונת הפרפרים בחדרה

ת  על שטח כולל של מדובר בתוכנית להקמת שכונה מגורים חדשה בצמוד לשכונת חפציבה הקיימ

יחידות לדיור מיוחד )דיור מוגן(, ושטחים  250יחידות דיור וכן  2,587דונם, הכוללת  1,072-כ

מהתחנה טר מ 600למבני ציבור. אזור המגורים הקרוב ביותר לתחנת הכוח צפוי להבנות במרחק 

 נה.מטר מהתח 400-ומבנה הציבור הקרוב ביותר )בית ספר(  צפוי להיות במרחק של כ

במסגרת  התכנית הוגש לאיגוד תסקיר השפעה על הסביבה אשר התייחס בין השאר לשטחים  

פתוחים שמהווים את בית הגידול העיקרי של הפרפר הנדיר כחליל הגליל. תכנון השכונה החדשה 

נותן דגש לשטחים הפתוחים ומנסה לשמור על מסדרון פתוח בין השטחים הפתוחים המוצעים 

 בתכנית.

 הגיש את הערותיו לתסקיר בהקשרים שונים כגון אקוסטיקה וחריגות מזהמים.   האיגוד

נושא מרכזי בהקשר לתכנון שכונת הפרפרים הוא בדיקת השפעת אבק הפחם מתחנת הכוח על 

השכונה המתוכננת. לאחר מספר  ישיבות אשר התקיימו עם נציגי המשרד להגנת הסביבה, נציגי 
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הוחלט  כי תהיה דחיה בקידום בניית שכונת הפרפרים בשנתיים, האיגוד וחברת שיכון ובינוי, 

דחייה שתאפשר ביצוע מהלכים לצמצום פליטות ומדידות נוספות לאבק מרחף באזור ופילוג לפי 

מקורות הפליטה. אך לאחר הישיבה התקיימה שיחה עם נציגי שיכון ובינוי בה הם טענו שהכוונה 

תכנוני בוועדה המחוזית ושהמשרד להגנת הסביבה יאשר הייתה ששיכון ובינוי ימשיכו בהליך ה

 ולהיתר בניה בו יכניס חסם שהתכנית תאושר רק בתנאי שמטרד האבק פחם יוסר. התכניתאת 

 

 74תת"ל 

עוסקת בסקירת אתרים, בחינת חלופות ובחירת אתר מועדף להקמת שדה תעופה  74תת''ל 

 לתעופה

עסק בתת"ל. מדובר בדיון על שדה תעופה לתעופה האיגוד השתתף בדיון אשר . הכללית בישראל

להתפנות על פי החלטות קודמות, וכן להעברת מרכיבי – כללית, חלופי לשדה בהרצליה המיועד

 .התעופה הכללית הפעילים בשדה דב

לאחר עיבוד החלופות שהוצעו נמצאה חלופת חדרה מזרח כחלופה הנבחרת. איתור השדה במתחם 

ום מועדף לאחר בחינה מקצועית, מורכבת ומעמיקה במספר שלבי "חדרה מזרח" מוצע כמיק

בחינה, לרבות חלופות מאקרו למספר רב של אתרים, שלב של השלמת מידע, בחינת רגישות עפ"י 

תחומי ההערכה העיקריים)מרחב אווירי, מרחב קרקעי, סביבה בחינת מאקרו חוזרת עפ"י כלל 

 מרכיבי ההערכה וכן בחינת מיקרו(.

 

 תכנית להרחבת הישוב -מעיין צבי 0591636-303תכנית מס'  הנדון:

 

יח"ד, אזור  400האיגוד נתן את חוות  דעתו לתוכנית אשר  מרחיבה את שטח הקיבוץ ומציעה  

 לספורט ונופש מבני ציבור ומסדירה האת השימושים בקיבוץ הקיים.

שולב בעל רגישות נופית נכללת התכנית תחת מרקם עירוני ומכלול שמור מ 35יש לציין שתמ"א  

 סביבתית גבוהה ושטח שימור משאבי מים.  
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 חוות דעת סביבתיות 

 

הוצאתם לפועל של תכניות רבות, מהווה פוטנציאל לפגיעה סביבתית, דבר המחייב את ביצועה  

של בדיקה סביבתית, וזאת עוד טרם הוצאתה של התכנית אל הפועל. מגוון סוגי התכניות 

ים פוטנציאל לפגיעה סביבתית הנו נרחב ביותר )תכניות בניין עיר, מפעלים, והמבנים אשר מהוו

מחצבות, מתקנים חקלאיים, מבני מסחר, מתקני קיט ונופש, מרפאות ובתי חולים,  ,כבישים

כאשר השפעתה של כל סוג תכנית הנה ייחודית לה. לדוגמא, השפעתו הסביבתית )מסעדות וכו

, הנה פליטת מזהמי האוויר ממנו אל סביבתו הקרובה, לצד העיקרית של כביש חדש על סביבתו

פוטנציאל יצירתם של מטרדי רעש כתוצאה מתנועת כלי הרכב. לעומת זאת, מרבית השפעתן 

הסביבתית של מרפאות טמונה בפליטתם של שפכים מסוכנים ו/או פסולת מסוכנת. מבנים 

רת מטרדי ריח והן על ידי הזרמתם חקלאיים מהווים פוטנציאל לפגיעה סביבתית הן על ידי יצי

על מנת לבחון תכניות או היתרי בניה של פרויקטים שונים, נדרש  .של שפכים מזוהמים לסביבה

סביבתיות הערכת ההשפעות ה. 1ו: סביבתית. מטרותיה של חוות דעת ז לעיתים להציג חוות דעת

קביעת הצעדים  . 3ט. ערכת השפעתה של הסביבה על הפרויקה. 2קט. הפוטנציאליות של הפרוי

חוות הדעת סוקרת את כלל  .בהם יש לנקוט על מנת למזער ולמנוע את המפגעים הסביבתיים

המשתנים: מיקום המבנה וההשפעה על איכות החיים במקום, השפעת פעולות הבנייה על 

בנוסף, על חוות הדעת הסביבתית  .הסביבה, אופי העבודה ופוטנציאל הזיהום והפגיעה הסביבתית

קנות והערכים המקובלים ברשויות. לערוך השוואה בין המצב הקיים או הפוטנציאלי לבין הת

במידה וישנה הפרה או סטייה מציגה חוות הדעת המלצות לתיקון המפגע והרחקתו וזאת טרם 

ניתנה חוות דעת סביבתית  לתסקיר השפעה על הסביבה של  2018בשנת גרימת נזק משמעותי. 

 .ת של הדו"ח(ט על התכנית  מפורט בחלק התכניושכונת הפרפרים)פירו
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  חינוך סביבתי

 מהטמה גנדי. –"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם" 

 

אנו עובדים, לומדים וחיים בעולם המתפתח ללא הפסק. החיים המודרניים גובים את מחירם לא 

יבה. אנחנו חייבים ללמוד לקיים יחסי גומלין עם הסביבה כדי שלדורות מעט על חשבון הסב

 הבאים יוותר משהו. 

את ערכי הקיימות ולהגביר את המודעות לנושאים באיגוד ערים אנו פועלים רבות על מנת לקדם 

איגוד מתמקדת בצמצום ההשפעות השליליות של פעילות ההמדיניות הסביבתית של הסביבתיים. 

נת הצריכה והשימוש המואץ במשאבי הטבע. המונח "קיימות" מאגד בתוכו את כלל האדם ובהקט

הפעילות של האדם והחברה, תוך חתירה לכך, שמימוש צרכיו ורצונותיו של האדם לא יפגע 

ורות הבאים למימוש צרכים אלה, וכל זאת אנו מקדמים באמצעות חינוך ביכולת העתידית של הד

 הבוגרת לכדי קהילה אחת מקיימת.  היהדור הצעיר ושיתוף האוכלוסי

מוסדות חינוך. האיגוד נותן מענה  1000 –רשויות, ובמסגרתן פועלים כ 18במרחב האיגוד נמצאות 

לכל מוסד חינוכי הפונה אליו, ואף יוזם פרויקטים בכדי לקדם את אותן מסגרות חינוכיות ובהם: 

והנחיית מועצות תלמידים, הכשרת ייעוץ לבתי ספר לקראת הסמכה כבתי ספר ירוקים, ליווי 

תלמידי מנהיגות צעירה, קיום ימי עיון פתוחים לציבור, קיום השתלמויות לצוותי הוראה, פעילות 

 חברתית בבתי הספר והגנים ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות לאיגוד. 

ת ווסף, המתנדבת על תקן הדרכתי במבנה האיגוד. בנושירות לאומי, המתנדב נותבב האיגוד נעזר

עובדת בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות הנמצאות בשטח האיגוד, בתי ספר, גני ילדים, 

גינות קהילתיות, מרכזים קהילתיים, 

 תנועות נוער, מרכזי יום לקשיש ועוד... 
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  : 2018פעילויות חינוך בשנת 

שויות החברות בו. פעילויות כפי שצוין לעיל האיגוד מקדם תומך ויוזם חינוך סביבתי בקרב הר

החינוך הסביבתי מגוונות רחבות וחדשניות מאד והן מתפרסות על קהילה גדולה ככל הניתן. החל 

-מגני הילדים דרך ביה"ס היסודיים ועד התיכונים. החינוך לקיימות מתבטא גם בחינוך הא

גם בקרב בני נוער,  פורמלי בו האיגוד מגדיל בכל שנה את היקף תרומתו לקידום החינוך הסביבתי

צעירים ובציבור התושבים בכלל. האיגוד חרט על דגלו לייצר פלטפורמות חינוכיות במטרה להגיע 

לציבור גדול ככל הניתן וזאת על ידי שיתוף פעולה מתמיד עם המשרד להגנת הסביבה וגופים 

יים ירוקים אחרים אשר חוברים יחד על מנת להטמיע את החינוך הסביבתי ואת אורח הח

המקיים במרחב. כל זאת בתקווה לאפשר איכות חיים טובה יותר במרחב האיגוד ובישראל כולה. 

 :2018במהלך שנת  להלן מספר דוגמאות לקידום החינוך הסביבתי במרחב האיגוד שאירעו

פעילויות סביבתיות ברשויות בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ע"פ קול קורא לחינוך לקיימות 

  2018מבוצעות בשנת  , אשר2017לשנת 

 עבור הרשויות. הסביבתיהאיגוד כותב, מלווה, מייעץ ותומך בהגשת קולות קוראים לחינוך 

 –מתוכן אושרו לתמיכה בסך של כ  13מרשויות האיגוד הגישו בקשה לתמיכה,  13, 2018בשנת 

1,109,210 . ₪ 

 

 בתי ספר ירוקים וירוקים מתמידים

, על כן בתי הספר להם אושר תהליך ההסמכה, מוציאים 2018אושר בספטמבר  2017קול קורא 

(. בתי הספר לקראת 2018-2019לפועל את ששת הקריטריונים להסמכה בשנת הלימודים תשע"ט )

 הסמכה:

 מנשה  -שבילי רעות 

  חדרה )מתמיד( –צליל 

 ג'ת )מתמיד( -יסודי אבן רושד 

 באקה אל גרבייה  -חטב אל אנדלוס 

 אג'סר א זרק -חטב אלסאלם 

 בתי הספר אשר עברו הסמכה:

 זכרון יעקב )מתמיד( -החיטה  

 חדרה )מתמיד( -צליל 

 פרדס חנה -שרת  

 זרקא -ג'סר א -אל שאאטה  

 ג'ת  -אל פארוק 
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 גנים ירוקים

גנים ירוקים ובמחוז  20צפון: במחוז חיפה הוסמכו גנים ירוקים ממחוז  2 הוסמכו 2018בשנת 

 גנים ירוקים:  2מרכז  הוסמכו 

 הסמכה רשות מיקום שם הגן מחוז

 גן ירוק מ.א. מגידו יקנעם גפן צפון

 גן ירוק מתמיד מ.א. מגידו קיבוץ מגידו רימון 

 ירוק ג'סר אלזרקה ג'סר אלזרקה אלסנאפר חיפה

 ירוק בנימינה גבעת עדה מינה גבעת עדהבני רקפת 

 ירוק בנימינה גבעת עדה בנימינה גבעת עדה עינב 

 ירוק בנימינה גבעת עדה בנימינה גבעת עדה הדר 

 ירוק בנימינה גבעת עדה בנימינה גבעת עדה חרצית 

 ירוק בנימינה גבעת עדה בנימינה גבעת עדה תות 

 ירוק ת עדהבנימינה גבע בנימינה גבעת עדה אלונים 

 ירוק בנימינה גבעת עדה בנימינה גבעת עדה סחלב 

 ירוק בנימינה גבעת עדה בנימינה גבעת עדה  חרוב 

 ירוק בנימינה גבעת עדה בנימינה גבעת עדה גפן 

 ירוק בנימינה גבעת עדה בנימינה גבעת עדה אלון 

 ירוק בנימינה גבעת עדהמ.א.  בנימינה גבעת עדה ניצנים 

 ירוק מ.א. מנשה קיבוץ רגבים  רימון 

 ירוק מ.א. מנשה קיבוץ ברקאי  עופרים 

 ירוק מ.א. מנשה קיבוץ ברקאי  אלה 

 ירוק בנימינה גבעת עדה בנימינה גבעת עדה רימון 

 ירוק מ.א. מנשה תלמי אלעזר סיגליות 

 ירוק מתמיד פורדיס פורדיס אלפראשאת 

 ירוק מתמיד ג'ת ג'ת קבלאלמוסת 

 ירוק מתמיד ג'סר אלזרקהמ.מ  ג'סר אלזרקה אלמוסתקבל 

 ירוק מ.א. עמק חפר קיבוץ בחן  סיגלון מרכז

 ירוק נתניה נתניה 9406שושנה  
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 פורום לחדשנות סביבתית  

הסמכות  לאחר כמה שנים רצופות, בהן החינוך הסביבתי פועל באופן שיטתי ע"י קולות קוראים,

של בתי הספר, תנועות הנוער וגני הילדים למוסדות ירוקים, קיים הצורך בהבנה ומציאת הדבר 

בפורום לחדשנות סביבתית בהובלה הבא בתחום זה. לשם כך נוצר שיתוף פעולה של האיגוד 

ושיתוף פעולה מלא של דורית באום מהמשרד להגנת הסביבה ואירית לדור מרמת הנדיב.  פורום 

 ,מחוז חיפה המשרד להגנת הסביבהרכב מגופים שונים הפועלים בתחום הסביבה והקיימות:זה מו

השותפות לקיימות רמת , איגוד ערים מפרץ חיפה, כרמל, -משרד החינוך במחוז חיפה, איגוד שרון

ומועצת תנועות הנוער במחוז חיפה.  וגופים ירוקים: רט"ג, קק"ל, חלה"ט והרשת הירוקה הנדיב

  להקמת פורום חשיבה מחוזי לקידום יוזמות חינוכיות לחדשנות סביבתית.פועלים  כלל הגופים

 נמשכו הפגישות במתכונת הבאה: 2018פגישות ובמהלך  4נערכו  2017במהלך 

: מפגש למידה עם תוכנית אני כרמלי. כיצד פרצה רשות הטבע והגנים לדפוס חשיבה אחר 26.2

 שהוליד את התוכנית.

 טבעי לחברי הפורום. העלאת רעיונות למיזמים חדשניים בחינוך הסביבתי.: הצגת הגז ה26.3

 .חשיבה מחודשת על מטרת הפורוםו היכרות עם החברות החדשות -מפגש פתיחת שנה: 15.10

  .יצירת האקתון נוער בנושא פסולת וניקיון ברשות רביםבעקבות מפגש זה הוחלט על 

   .תימת שותפים לדרך: פגישת המשך בנוגע להאקתון נוער, ר15.11
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בני נוער ממחוז  120האקתון פעל למציאת פתרונות בנושא ניקיון ברשות הרבים  ומהלכו נרתמו ה

מפגשים עם בני הנוער, אשר  4חיפה , אשר ייצגו כמעט את כל בתי הספר בחטיבות. התהליך כלל 

 ילות להכנת תשתית להאקתון: אות ופענהתקיימו בחיפה וברמת הנדיב.  במפגשים אלו נערכו סד

הרצאה בנושא ניקיון חופי הים וזיהום מי  .1

 הים

וסדנא והנחייה של הכנה לקראת אירוע  .2

 ההאקתון

 אירוע ההאקתון ויצירת פתרונות .3

הצגת התוצרים של התלמידים ביריד  .4

 המחוזי

 

 

 מפגשי צוות מלמדים ברמת הנדיב

גנת הסביבה והאיגוד המקדמים אורח חיים שיתוף פעולה בין השותפות לקיימות, המשרד לה

של המשרד  2016מקיים, שימוש מושכל במשאבים והכל תחת ערכי הקיימות. קול קורא לשנת 

להגנת הסביבה, מיקד את הרשויות לעסוק בתכנים של סביבה בריאה בדגש על זיהום אוויר. תחת 

הצוות מהחינוך הפורמאלי  מסגרת זו,  קיימנו מפגשי השתלמות משותפת שהזמינו את כלל אנשי

מכל חמש הרשויות החברות בשותפות ובאיגוד, ובהם דגשים רבים לנושאים אלו. באירוע 

אנשי צוות אשר נהנו מתוצרים של סקירה על  67הראשון, שהיה בדגש לסביבה בריאה, נכחו 

ו. המרחב, סדנאות שונות ומגוונות להעשרה בתחומים שונים ולמידת עמיתים בנושאים שהוצג

 אנשי חינוך. 70במפגש השני, שהיה בנושא חדשנות חינוכית, נכחו 
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 שביל סובב חדרה

 

הדרכות של החברה להגנת הטבע, קהילת חדרה, בכל בתי הספר היסודיים בחדרה. במהלך השיעורים 

תוכנן לשביל סובב עסקו התלמידים בנושאי סביבה, קיימות וטבע, בדגש האתר אותו אימצו על התוואי המ

 חדרה.

במקביל, עברות קבוצות התלמידים הכשרה על יישום דיגיטלי המלווה את שביל סובב חדרה, בהנחיית 

צוות החווה החקלאית. במסגרת ההכשרה מעבדים 

התלמידים את אשר נלמד בשטח ובכתה ויוצרים 

הפעלות והדרכות לאתר, אליהן ניתן להגיע באמצעות 

מי שמטייל לאורך השביל יוכל  היישום. פירושו שכל

להיכנס ליישום מהטלפון הנייד ו'לקבל' הדרכה 

 דיגיטלית בשטח.

אתם מוזמנים להציץ ביישום הדיגיטלי של שביל 

 קישור ליישום הדיגיטליסובב: 

 

 

 הקמת גינה חדשה ברוח בוסתנאות עתיקה בבית ספר אלסלאם בג'ת

במסגרתו הוקמו גינות ך סביבתי מטעם המשרד להגנת הסביבה. הפרויקט הוקם במסגרת קול קורא לחינו

בית הספר. נשתלו חללליצור מרחב למידה חוץ כיתתי ולהביא את הטבע אל במטרה   ברחבי בית הספר

ערגות מסביב למרחב הפתוח בין הכיתות בניהם גינת תבלינים, גינת פרפרים, גינת צמחייה חסכונית במים 

הקירות על מנת ליצור בהמשך קירות ירוקים.  בעתיד מתוכננות להתווסף  ונשתלה צמחייה מטפסת לצד

 פינות קינון. 

 

 

http://beta.experien.city/museumRun2/#/lobby/4243
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 מילוי קול קורא יום הניקיון לבתי הספר היסודיים ברשויות האיגוד 

על ידי פרסום ומילוי קול קורא שהוציא המשרד להגנת  2018האיגוד קידם את הפעילויות ביום הנקיון 

רשויות האיגוד לקחו חלק מאות תלמידים ממועצות שונות בניקוי החופים והשטחים הסביבה. ב

 הפתוחים. 
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 2018שירותן של בנות שירות לאומי לתקן הדרכתי באיגוד בשנת 

האיגוד מציע את שירותיו לכלל הרשויות החברות בו בעזרתן של בנות השירות המתנדבות 

תי בנות שירות לאומי אשר העבירו פעילויות ותכנים פעלו באיגוד ש 2018באיגוד. במהלך 

 לילדים וקהילה משכבות גיל שונות. סביבתיים

 

  פורום מנהלים של בתי ספר חדרה אירוח

מנהלי בתי ספר בחדרה התארחו באיגוד וקיבלו הדרכה מבנות השירות. בתמונה ניתן לראות את 

 תחנת הניטור בשטח האיגוד.
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 פקעות משכונת פארק היין העתידה להיבנות בזיכרון יעקב פרויקט הצלת 

פקעות הוצלו והוטמנו באתרי טבע עירוניים בעיר ע"י ילדי בתי הספר והגנים ובסיוע בנות השירות  10,000

זו מחזקת פעילות   של האיגוד. זוהי יריית הפתיחה של האירוע והוא עתיד להתקיים גם בשנים  הבאות.

  הסזפר לשטח ויוצרת פעולה אקטיבית להצלת ושימור הצומח. די ביתאת החיבור בין תלמי
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 פרויקטים בקיימות:

 יקט וועדות איכות סביבהפרו

, יש חשיבות מכרעת 2005לוועדות איכות הסביבה, שהתכנסו בעקבות תיקון לחוק העיריות ב 

לקידום ועיסוק בנושאי איכות הסביבה ברשויות. נראה כי בחלק מן הרשויות קיים צורך להניע 

 את הועדות לפעולה משמעותית המחוללת שינוי בישובים בהן הן  פועלות.

וועדות איכות הסביבה שבשטח האיגוד למפות צרכים ולייצר  18 –לעזור ל  –פרויקט מטרת ה

סדר יום ברור עם חזון ותוכנית פעולה יישומית במסגרת הסמכויות של הועדה ובשיתוף פעולה 

 מלא של כל בעלי העניין והשותפים ביישוב. 

 כרמל שרון ערים באיגוד הסביבה איכות ועדות מצב מיפוי.  

 באיגוד הסביבה איכות ועדות עבודת של והעצמה טיפוח ,קידום. 

 הסביבה איכות ועדות לנציגי והשראה משותפת שפה בניית. 

 שונות סביבה איכות ועדות חברי בין עמיתים למידת קידום. 

 

 לליווי פרויקט זה נבחר מרכז השל, להוביל עם האיגוד את הוועדות השונות.   
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יצאה לדרך לפני , נבנתה תוכנית "סביבה שווה", ש13.7.14החלטת ממשלה, מתאריך בעקבות 

והרחבתה של התכנית המאפשר למשרד  בהובלתו של השר המכהן דאז, עמיר פרץ כחמש שנים

 .להגנת הסביבה להוביל את השינוי באמצעות הליך מובנה, יישום הדרגתי ותקצוב משמעותי יותר

מטרת התכנית היא יצירת שינוי משמעותי בניהול מערך הטיפול בפסולת על כל זרמיה בישובי 

השפעות הסביבתיות בכל המגזר הערבי, הדרוזי והבדואי בצפון הארץ ובדרומה, תוך צמצום ה

צאה מכך, שיפור איכות המרחב הגיאוגרפי, שיפור השירות הניתן לתושבים בישובים אלה וכתו

  ם.חיי התושבי

 התוכנית מתמקדת בתשתיות סביבתיות ועיקריה הם:

 ,בדגש על אזורים בהם לא נאספת הפסולת באופן סדיר הרחבת איסוף הפסולת בישובים . 

 מי הפסולת )ביתית, גזם וגרוטאות, פסדים וזרמים למחזור( הטמעת איסוף של כל זר

 .בכמות הפסולת המפונה בישובים 50%ועליה של לפחות 

 העלאת אחוז הפסולת  – תשתיות מחזור אזוריות ומקומיותה וההרחבה של הקמ

 .המועברת למחזור

 שיקום מפגעי פסולת חינוך והסברה בתחומי הגנת הסביבה. 

 פיקוח אזורי ו/או פיקוח  –בתית סדירה בכל אחד מהישובים הטמעת פעילות אכיפה סבי

 .מקומי המוסמכים לאכיפה על פי חוק אכיפה סביבתית

ת והתכניובה מובאות לאישור  ועדה מקצועית בין משרדיתלצורך יישום וליווי הפרויקט, הוקמה 

 . היישוביות

הורחב התקציב לסך כולל , 2016ובתחילת שנת ₪ מיליון  100 -התקציב שהוקצה לתוכנית היה כ

ע"פ התקדמות התוכנית בכל רשות ורשות, התוכנית –רשויות  74 -לטיפול ב₪ מיליון  300 -של כ

 .  2018ו 2017מתוכננת לפעול בשנים 

במדרג  4-1המשתייכות לאשכולות  הרשויות שנכללות בתוכנית ממגזר המיעוטים הן רשויות

ערים בין הרשויות הנבחרות לרשויות אחרות ובין היכן שיש צורך בצמצום פ, אקונומי-הסוציו

אוכלוסיות הרשויות הנבחרות לבין אוכלוסיות רשויות אחרות היכן שיש כשל מתמשך בניהול 

 .משק הפסולת במגזר המיעוטים, שייצר וממשיך לייצר מפגעים סביבתיים

באקה אל מו; על יישום התוכניות ברשויות שבתחו לפקחאיגוד ערים שרון כרמל נבחר ללוות ו

 והוקצה לכך תקציב מיוחד. זארקה ופראדיס-א-גרביה, ג'ת, ג'אסר

המשמשת את  (GIS)מערכת ניתור ובקרה פועלת  2017התוכנית ומסוף שנת האיגוד נערך להפעלת 

 המפקחים בשטח )ע"י אפליקציה( לצורך תיעוד המפגעים והמשך מעקב. 

במערכת הממוחשבת לאור צרכי המשרד במהלך השנה, האיגוד ייעל משמעותית את השימוש 

והמפקחים בשטח. אחד השיפורים שבוצעו הינו חזרה למיקום המדויק של המפגע לצורך עדכון 
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.  האיגוד מאגד ומכנס ישיבות עדכון בנושאי מפגעי Wazeאופן הטיפול בו וסגירתו בעזרת תוכנת 

צום המפגעים הסביבתיים הפסולת עם ראשי הרשויות ובעלי התפקידים ופועל באופן רצוף לצמ

 ובעיקרם השלכת פסולת בלתי חוקית ושירפתה.

כל האירועים שאותרו ברשויות פרויקט סביבה שווה מועלים כל העת ובאופן מקוון לאתר האיגוד 

 ומוצגים על גבי מפה דינאמית. 

  .לחץ כאןלצפייה במפה 

עלים בשיתוף עם אנשי אכיפה סביבתית ברשויות עצמן ועם המשטרה הירוקה, המפקחים פו

יום בשטחי הרשויות. המפקחים מתעדים את המפגעים, מאתרים את האחראי -ומסיירים יום

למפגע או את בעלי השטח, ומתריעים בפניהם על המפגע תוך דרישה לפנות אותו לאלתר. במידה 

 8,000עד  את מבצע העבירה בקנסות בגובה שליגוד לקנוס ולא נענו להתרעות יכולים מפקחי הא

 במקום רגיש.₪ 

 מועצה מקומית ג'ת

בתחום השיפוט של המועצה המקומית ג'ת היו מספר מוקדים של מפגעי פסולת אשר כוללים 

בעיקר פסולת בניין וגושית בשטחים הפתוחים ברחבי המועצה וכן בשטחים פרטיים. בוצע פינוי 

 זכו של מפגעי פסולת  תחת מסגרת תוכנית "סביבה שווה ". הממפקחים ושיקום למוקדים

  .וותד מסמיר ובפרט מהמועצה מלא פעולה לשיתוף

 מערך הפיקוח:

סביבתי אחד אשר אמון על אכיפה ופיקוח בכל הרשויות שבתחום האיגוד .  מפקחלאיגוד ישנו מ

רכב פיקוח וציוד נלווה  ראש מועצת ג'ת ראה צורך בהקצאת תקן ומשאבים נוספים ,דוגמת

נוסף אשר יסייע בעבודת האכיפה והפיקוח על השלכות פסולת פיראטיות  מפקחלמטרת הכשרת 

 מפקחבשטחים הפתוחים במועצה , לצורך זה המועצה יישמה מהלך להסבה תקציבית , וגייסה 

ה סביבתי ייעודי למועצה אפשרה לתת מענ מפקחנוסף לעבודה בתחומי ג'ת בלבד .הוספת מ

לסוגיית השמירה על משאבי הקרקע להגברה משמעותית של האכיפה הסביבתית באזור, לצמצום 

ילותו של המפקח הנוסף פעכמות המפגעים ובמקרה הצורך הטלת קנסות על פורעי חוק . 

 האזורי מקיים סיורים במועצה. מפקחרק ה . מתאריך זה30.10.18הסתיימה ב 

ולוגי אשר במסגרתו הותקנו מצלמות אבטחה למטרת בנוסף, הרשות הקימה מערך פיקוח טכנ

סגירת מעגל לאחר ניקוי ושיקום מפגעי הפסולת בשטחים הפתחים. מצלמות הפיקוח הוצבו 

המצלמות הותקנו הן  באתרים הידועים כמועדים להוות מוקד לשפיכות פסולת בלתי חוקיות .

באופן זה  פעולה עם תושבים. בשטחים פתוחים באופן גלוי וסמוי והן בשטחים פרטיים בשיתוף

 ניתן היה לתעד את השלכת הפסולת ולאתר את המשליך ע"פ מספר הרכב דבר שאפשר אכיפה

 

 

 

 

 

https://dev2.binaa.co.il/ea-map/
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 יעילה שנתנה תוצאות בשטח .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, לרוב ע"י  בודדים עדיין לא נסגרואירועים,   176 -לאתר כ  והצליחהמפקחים  2018במהלך שנת 

 מצלמות.תועדו בש למשליכי פסולת במקרים חריגים ניתנו קנסותנס . מתן אזהרה וללא מתן ק

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 אחרי נילפ

 :ועצה מקומית ג'ת להלן מספר עדויות על פעילות הפיקוח בתחום השיפוט של מ

 

 פסולת מעורבת באזור ביר שבוטבוט צפונית למגלפינוי 

 

 התקנת מצלמות על בית פרטי

https://dev2.binaa.co.il/ea-map/uploads/n/1536053503.3488.jpeg
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 באקה אל גרבייה 

ע"פ בקשת הממונה על המחוז של משרד הפנים, ומנהל מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה, 

נוסף תחת מסגרת "סביבה שווה" מטעם איגוד ערים שרון כרמל  מפקחהאזורי מונה  לפקחבנוסף 

על קבלנים שנשכרו ע"י המועצה לעבודת פינוי  פקחעבור באקה אלג'רביה. תפקידו היה ללוות ול

ח פעילות יומי לאיגוד. "דו להעביר חלק נוסף מתפקידו היה . בנוסף, הפסולת וניפוי הגריסה

המפקח האזורי  2018במהלך שנת  . 2018ף חודש ינואר הנוסף הסתיימה בסו מפקחתו של הופעיל

 יבשה פסולת של במפגעיםבסיורים נתקלו  אירועים, 44איתר כ איגוד ערים שרון כרמל  מטעם

כאשר ברוב המקרים נסגרו . מחצית מהאירועים ועוד פסדים השלכת, ביוב מפגעי, וקרטונים

 . בפועל קנסהצליחו לסגור את האירועים ע"י מתן אזהרה וללא מתן 

הצבת פסולת בניין 

 בשטח ציבורי

הצבת פסולת בניין 

 בשטח ציבורי

 אחרי לפני

 פינוי פסולת בחצר בית ליד מסגד 

 

 6פסולת מעורבת ליד כביש פינוי 

 אחרי לפני

https://dev2.binaa.co.il/ea-map/uploads/n/1537347122.8689.jpeg
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 אחרי לפני

 עיריית באקה אל גרבייה: ת הפיקוח בתחום השיפוט שללהלן מספר עדויות על פעילו

 
 פינוי קרטונים וניילונים 

  פינוי פסולת בניין

 אחרי לפני
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 יסרדפ

האזורי סיורים בכפר, בשיתוף עם התברואן של המועצה, לאיתור מפגעים   מפקחיס ביצע הבפרד

  לסגור ע"י מתן אזהרה וללא מתן קנס. שאת מרביתם הצליח

ולעיתים  יס היה מוגבלפרדפעולה לו זכה המפקח מצד מועצת יס שיתוף החשוב לציין כי בפרד

 . לוקה בחסר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לכת פסולתשלטים המזהירים על איסור השוהצבת   4פינוי פסולת גושית סמוך לכביש 

 לפני

 אחרי

 שהייתה מלאה בשאריות אוכלפינוי מכולה 

 אחרי

 מועצה מקומית פרדיס: להלן מספר עדויות על פעילות הפיקוח בתחום השיפוט של

 

 לפני
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 זרקא-ג'סר א

בסיורים  אירועים, 27איתר כ איגוד ערים שרון כרמל  המפקח האזורי מטעם 2018במהלך שנת 

 .ועוד פסדים השלכתנתקל במפגעי פסולת ושריפת פסולת, 

האיגוד איומים מתושב ועל רקע  מפקחסיורים בכפר, קיבל זרקא , תוך כדי אחד ה-בג'סר א

  א להיכנס לכפר בלי ליווי משטרתי.התבקש של מפקחהאלימות בישוב, ה

הייתה תקרית אלימה בין המפקח לבין תושב שהשליך פסולת ברזל,  2018במחצית השנייה של 

 ₪. 1500האירוע הסתיים בפתיחת תיק פלילי וקבלת קנס 

 זרקא .-לא נסגרו, כי לא היה שיתוף פעולה מטעם מועצת ג'סר א מרבית האירועים

 

 

 

 

 

 

 

 

 צומת פרדיס 4סמוך לכביש כיבוי שריפה 

 אחרי לפני
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 מועצה מקומית פרדיס: להלן מספר עדויות על פעילות הפיקוח בתחום השיפוט של

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסקנות

 הגורמים עם משותפת בעבודה שווה סביבה התוכנית במסגרת הסיורים פירות את לראות ניתן

 פעילות, ברשויות תושבים של מעדויות וכן להתרשם שניתן כפי. השונות ברשויות הנוגעים

 .תוצאות מניבה האכיפה תחוםב האיגוד

 .הפיקוח פעילות בעקבות נוקו, סביבתיים מפגעים והיוו פסולת אתרי שהיו שטחים

 

 .ניכרות בשטח התוצאות יותר טוב הוא המקומית הרשות עם הפעולה ששיתוף ככל כי לקבוע ניתן

 הן התוצאות, ת'בג כמו הפרויקט ליישום ומחויבת מטעמה מפקח ממנה הרשות כאשר ודאיוב

 .ביותר הטובות

 

 במגוון פסולת השלכת על ובאכיפה בפיקוח התמדה קיימת כאשר תוצאות רואים אנו

 :האפשרויות

 וגם מוקד ידי על תפעולן)מעגל סגור בלבד( ו בשטח מצלמות התקנת, ניקוי צווי, קנסות, התראות

יעיל ומזמין  ,  לבצע שיקוםחוזרת השלכה ולמנוע לפקח חשוב כן כמו.  בשטח יםמפקח נוכחות

 למשאב. ממטרד המפגע המקום את להפוך כדיוזאת  

 

 

 המלצות

 ברשויות חשוב מענה ונתן ברשויות פסולת במפגעי לטפל נועד "שווה סביבה" כניתת פרויקט

 . אלו אתרים לשיקום מהמקרים ובחלק הרשויות בשטחי אתרים בניקוי פעולה ששיתפו

 אחרי לפני

 למכולה פינוי פסולת גושית שהייתה סמוכה לכביש החוף
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 הצבת ,פסולת מפגעי מפני לציבור התראה שלטי תהצב יכלול האתרים שיקום כי לשקול ניתן

 מפגעים של ומניעה פיקוח לצורך מצלמות והצבת אלו לאזורים גישה למניעת פיזיים מחסומים

 . אפשריים עתידים

 

 ניתן אם לכך המוכשרים סביבה ימפקח של בשטח באכיפה גם יגובה שהשיקום רצוי , לכך בנוסף

 מצלמות מוצבות בהם במקומות אמת בזמן מהשטח ניםלנתו גישה וברשותם המקומית מהרשות

 .פסולת השלכת של התופעה ומניעת למיגור תכופים סיורים יבצעו אשר

 

 והטמעת הפיקוח דרך פיראטית השלכה של ומניעה הפתוח המרחב שיקום ,פסולת במפגעי הטיפול

 . הסביבתית האכיפה במאמץ יסייעו אשר חקיקה
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 9001:2015לתקן ניהול איכות הסמכה 

 כרמל קיבל על עצמו לקיים ולהפעיל את מערכת הניהול של הארגון -איגוד ערים שרון

. בכל שנה 2011ופועל ע"פ מערכת נהלים מוסדרת תחת תקן זה מאז שנת  ISO 9001לפי תקן 

 נערכת ביקורת התאמה לתקן ומערכת האיכות באיגוד עומדת בה בהצלחה שנה אחרי שנה. 

האיגוד עוסק במגוון רב של נושאים ופעילויות ובכל אחד מהם מתבצעת בקרת איכות בהתאם 

 לצורך. בין השאר נבדקת ההתאמה של המשאבים לתפקוד, זמני התגובה, תכנון מול ביצוע ועוד.

מסקר לקוחות שנערך בסוף השנה, עולה כי רמת שביעות הרצון מתפקוד רכזי האיגוד השונים 

שנה הקודמת ובסך הכל טובה מאד. כמובן שיש מקום לשיפור ולהלן עיקר דומה לזו של ה

 מסקנות סקר ההנהלה בנושא:

 יושם דגש על קבלת משוב נרחב ואמין יותר וכן תיבחן אפשרות להגדלת מאגר הלקוחות 

 שיפור בנושא החשיפה לפעילויות האיגוד והגדלת הנגישות לציבור 

 יחת אשכולות של רשויות באזור  בחינה של סיכויים והזדמנויות לאור פת 

, נערכה ביקורת מקיפה בכל אגפי האיגוד ע"י נציג של מכון התקנים הישראלי, 2018בדצמבר 

 .ISO 9001:2015שהוכתרה בהצלחה והאיגוד זכה לאישור מערכת הניהול שלו ע"פ התקן החדש 
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 דובר האיגוד: יותם אשל

 ביותר בתחום איכות הסביבה במרחבהמשמעותי האיגוד הינו הגוף המקצועי ו

 ואחד המשפיעים בישראל.

של האיגוד במגוון מדיות  רבה דובר האיגוד אמון על פרסום וחשיפת  הפעילות ה

רחב ככל האפשר: ניו מדיה, תקשורת אלקטרונית וכתובה, ניוזלטר האיגוד, 

אמצעי פרסום של הרשויות ועוד. הדובר גם אחראי על ניהול דף הפייסבוק של 

 משברים.  האיגוד ועל ניהול ההסברה בעת

האיגוד זוכה לחשיפה רבה  בכלי התקשורת הארציים והמקומיים וברשתות 

החברתיות. כמו כן  פועל האיגוד בשקיפות ועל פי עקרון שיתוף הציבור ומכאן 

גם  מעדכן  את התושבים, נבחרי הציבור ופעילי איכות הסביבה במידע אודות 

  פעילותו ואודות נתוני איכות הסביבה.

 

 :אופנים במספר נעשית דעהמי הפצת

 מתפרסמות שבוע מידי -והארצית המקומית לעיתונות שוטפות הודעות 

 על והשפעתה האיגוד עובדי של הרבה הפעילות המשקפות את ידיעות

  .הסביבה איכות תחומי

 .דף הפייסבוק של האיגוד המתעדכן תדירות 

 איכות בתחום אירועים אודות התקשורת לכלי שוטפות תגובות תןמ 

 .האיגוד שבתחום אחריות הסביבה 

 האינטרנט אתר ועדכון הפעלת. 

 בשטח המתבצעות, הסביבתי בתחום הבדיקות תוצאות כל הצגת 

 באתר האיגוד., האיגוד

 העשייה את ומשקפות האחרונה בשנה פורסמו אשר כתבות מבחר לפניכם

 הרבה.

3738476,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L  

https://www.facebook.com/watch/?v=312855339323611   

 5478137,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3738476,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3738476,00.html
https://www.facebook.com/watch/?v=312855339323611
https://www.facebook.com/watch/?v=312855339323611
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5478137,00.html

