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 האיגוד דבר יו"ר

 חברים יקרים,

מתכבדים להגיש לכם את הדו"ח השנתי הסוקר את הפעילות  אנו

  . 2017קיימנו במהלך שנת שהמשמעותית 

שיפור הוסיף האיגוד לפעול באופן ניכר למען  2017גם בשנת 

בריאות ואיכות חיי התושבים וכמובן למען שמירה קפדנית על 

 הסביבה. 

אנו באיגוד דוגלים כל העת בהתמקצעות, העמקה והרחבת  

 :2017הפעילויות שלנו. זאת עשינו גם במהלך שנת 

 

 

את ההיבטים המקצועיים מוביל האיגוד   והובלת הגז הטבעי: טיפול פקתפיקוח על הבתחום ה

ות הגז וכמות הטיפול הקמת אסדאל מול הרשויות החברות באיגוד של  המורכבים הנוגעים להשגות

במשרדי  - ומקבלי ההחלטות הבכירים במדינה . במסגרת זו אנו פועלים מול אנשי המקצועןבה בגז

על מנת שהפקת הגז תהיה בפיקוח מלא, על פי החוק  האנרגיה, התשתיות והמים והגנת הסביבה

 באזור.מקונדנסט הקמת מתקנים ומפעלים פטרוכימיים ותמנע בכל תוקף אפשרות של 

וזאת ראשית באמצעות יישום   וירו: הובלנו להפחתה ניכרת של זיהום האבתחום איכות האוויר

 ביחידות הפחמיות באורות רבין אשר הפחיתו את התוכנית שהוביל האיגוד להפעלת הסולקנים 

ושנית, באמצעות חוות הדעת של האיגוד  90 % -כוח בכמתחנת ה תחמוצות החנקן והגופרית הנפלטות

שר חשמל באמצעות גז, אצור החשמל באמצעות פחם ויישום חלופה לייצור יצמצום יאשר הובילו ל

. זאת ועוד, 30 %-על פי התוכניות יפחיתו בטווח הארוך את זיהום האוויר הנפלט מתחנת הכוח בכ

 הובילבשת"פ עם אוניברסיטת חיפה, – לזיהוי פיזור וכימות אבק הפחםבעולם מחקר ראשוני מסוגו ה

אבק  פיזור פחתתעול להכפועל יוצא מכך ניתן יהיה לפ . לאבק הפחםן בעולם לקביעת תקן ראשו

 כנגד המזהמים.  םיטת אמצעיקולנ הפחם

: המשכנו בתהליך להרחבת והתמקצעות מעבדת השפכים של האיגוד וגם בשנה זו בתחום השפכים

  סיימה המעבדה ברווח תפעולי.  

גובה : האיגוד מוביל תוכנית להקמת והפעלת מתקני קצה לפסולת, בכדי להפחית את פסולתהטיפול ב

החלה הפעלת פקחים סביבתיים להסדרת תחום  כמו כן , ההטמנה של הרשויות המקומיות. היטל

 .במסגרת פרויקט "סביבה שווה" הפסולת ביישובי החברה הערבית שבתחום האיגוד

מיפוי, שימור ותיעוד מגוון מינים. בעקבות כך הועלה לאתר האיגוד  צענוב :חינוך והסברה לקיימות

מיפוי וקידום עבודתן של וועדות איכות סביבה  בנוסף מבוצע מינים. 700 -ה ממאגר דיגיטלי ובו למעל

הוקם פורום מנהלי איכות סביבה אזורי בכדי לטפל יחדיו בבעיות וכן  רשויות האיגוד 18של 

 משותפות.
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האיגוד פועל באיזון תקציבי וזוכה לשבחים על ניהול מיטבי בביקורות משרד הפנים : נהל וארגוןמ

 שלה.וגופי ממ

בראשות המנכ"ל ניר  -אני מודה לחברי מועצת האיגוד על שיתוף הפעולה המבורך, וכן לעובדי האיגוד

סהר, אשר מוכיחים יום אחר יום כי התואר איגוד הערים לאיכות הסביבה המוביל והמקצועי 

 מגיעה להם בזכות עבודתם הקשה. -בישראל

 

 בברכה,

 יעקב אדרי

 יו"ר האיגוד
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 דבר מנכ"ל האיגוד

 חברים יקרים,

אנו מתכבדים להגיש לעיונכם את הדו"ח השנתי אשר מרכז את 

. מדו"ח זה ניתן ללמוד על היקף 2017ול פעילות האיגוד בשנת מכל

הפעילות הנרחב של האיגוד והתחומים המקצועיים בהם האיגוד 

 עוסק. להלן עיקרי הנושאים המרכזיים המוצגים בדו"ח: 

 הטבעי הגז

העמקנו בנושא הגז הטבעי.  מדובר בנושא  2017במהלך שנת 

מהותי בתחום האנרגיה בישראל, וזאת בשל פיתוח מאגרי הגז 

 הטבעי כמקור האנרגיה העיקרי במדינה, במקום הפחם המזהם. 

לפיתוח מאגרי הגז הטבעי, קיימת השלכה על אזורנו, בשל הקמת 

אסדת הגז לוויתן אל מול חופי הים התיכון בחוף דור ובגין הכוונה להקים לפחות אסדה אחת נוספת 

בשטח האיגוד. בעקבות פעילות האיגוד התחייבו מקבלי ההחלטות במשרדי האנרגיה התשתיות 

המוקמת מול חוף דור, יהיה בהתאם להגדרות שנקבעו מראש  והמים, כי היקף הפעילות באסדת הגז,

יפעל בחירום  -סון הקונדנסט באתר חגית חלאולא מעבר לכך. בנוסף, התחייבו כי מתקן החירום 

בלבד ובשטח זה לא יוקמו מפעלים פטרוכימיים כפי שעלול היה להתרחש.  כמו כן, הובלנו מהלך 

 אנרג'י, אודות הפליטות הצפויות מאסדת לוויתן. משמעותי לפרסום נתונים, מצד חברת נובל

רכבים שהובלנו והמתהליכים נובעת בין השאר מההפעילות הרבה של האיגוד בתחום הגז הטבעי, 

, התקנת הסולקנים שימוש בגז טבעיפעילויות כגון, מעבר ל .בתחנת הכוח אורות רביןקודם לכן 

 יהום האוויר באזור. , אשר הובילו לצמצום  של זומחקר בנושא אבק הפחם

הפרואקטיביות וההובלה של האיגוד בתהליכים ובידע המקצועי,  הקנו לאיגוד היכולת למתן חוות 

ע"י מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה, בתחומים הרלבנטיים  תדעת מקצועיות, המתבקשו

 ר. לפעילותינו. הנשכרים מכך הם תושבי האזור אשר נהנים מאיכות חיים ומסביבה נקיה יות

 מעבדות שפכים וניטור אוויר - ISO  17025הסמכה לתו תקן 

. תו התקן מהווה שדרוג מקצועי   ISO 17025מעבדות האיגוד הוסמכו בתו תקן  2017במהלך שנת 

בקנה מידה עבור המעבדות. לאחרונה, מעבדת השפכים התבקשה לבדוק את שפכי התעשייה של 

שכלל אינה חברה באיגוד, וזאת בשל ההערכה הרבה למעבדה ברמה האזורית  -עיריית טירת הכרמל 

 והארצית. 

. בעקבות זאת, מעבדת האיגוד הינה ISO 17025מערך ניטור האוויר של האיגוד הוסמך אף הוא לתקן 

 היחידה כיום בישראל, המבצעת מדידה וכיול לאנלייזרים בתחום ניטור האוויר.  

 טיפול בפסולת

בתחום הטיפול בפסולת, בוצעה פריצת דרך משמעותית, באמצעות פרויקט "סביבה שווה". מידי 

 שויות החברות באיגוד.חודש אנו מפקחים על פינוי וסילוק כמויות רבות של פסולת בר
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 שינוי המבנה הארגוני 

תמיכת מועצת האיגוד ובשיתוף העובדים, החלטנו והקמנו את המבנה בבחינה וניתוח,  ךלאחר תהלי

. כבר כעת ניתן לראות כי העבודה אוויר ושפכים, מעבדותף אגהקמת  -הארגוני החדש. עיקר השינוי

 ילות ולאפקטיביות של האיגוד.ע, ליצועיותלמק במבנה החדש נושאת פרי ותורמת באופן ניכר

האיגוד . תודה מיוחדת ליו"ר על התמיכה והרוח הגביתת האיגוד מועצחברי ל לסיום מבקש להודות, 

שהעניק מחוכמתו וניסיונו לאורך הדרך. תודה והערכה לצוות העובדים המקצועי והמסור  יעקב אדרי

איכות הסביבה ואיכות החיים של תושבי מרחב  של האיגוד, אשר עובדים ללא לאות בכדי לקדם את

 האיגוד.  

 

 בברכה,

 ניר סהר

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

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

 הממוקמת בסמוך לשפך נחל חדרה. 

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

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

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

רשויות החברות  נפש. אלף -600 כ מונה ואוכלוסייתו ,דונם אלף 860 -כ על משתרע האיגוד פועל בו

ערים גדולות כגון נתניה וחדרה ועד מועצות מקומיות ואזוריות וכן מהמגזר  :גניותהינן הטרובאיגוד 

 הערבי. האיגוד מלווה כל רשות בתחומה בהתאם לתחומים הנדרשים.

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

רשויות בתחום ליווי ה, בתעשיות יעת זיהום אויר וזיהום קרקעמנולעסוק בתחומי פעילות רבים כגון: 

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

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

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

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

 

 ולותיו ניתן למצוא באתר האינטרנט:כל מידע אודות האיגוד ופע

 

sc.org.il-www.sviva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sviva-sc.org.il/


 
[8] 

 

  הרשויות החברות באיגוד:

 )דונמים( שטח מספר תושבים שם הרשות סמל הרשות

 
 
 
 

 17,568 אור עקיבא
 

5,200 

 
 
 
 

 2,300 אלונה
 

10,000 

 
 
 
 

 3,417 אליכין
 

1,660 

 
 
 
 

 28,526 אל גרביה באקה

 

10,000 

 
 
 
 

 14,243 גבעת עדה – בינימינה

 

25,718 

 
 
 
 

 14,207 זרקא-א ג'סר
 

1,603 

 
 
 
 

 11,434 ג'ת
 

6,392 

 
 
 
 

 22,600 יעקב זכרון
 

32,129 

 
 
 
 

 91,707 חדרה
 

49,359 

 
 
 
 

 29,900 חוף כרמל
 

190,000 

 
 
 
 

 22,254 כפר יונה
 

11,017 

 
 
 
 

 11,600 מגידו
 

170,000 

 
 
 
 
 

 19,400 מנשה

 

170,000 
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 210,834 נתניה

 

28,954 

 
 
 
 

 41,900 עמק חפר
 

130,000 

 
 
 
 

 12,608 פורדיס
 

2,690 

 
 
 
 

 39,561 כרכור - פרדס חנה
 

22,596 

 
 
 
 

 5,750 פרדסיה

 

1,273 

 סה"כ
 

600,809 

 תושבים

868,591 

  דונמים 
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 :7201בשנת  חברי מועצת האיגוד

  אור עקיבאיו"ר האיגוד, ראש עיריית  יעקב אדרי

 חדרהראש עיריית  צביקה גנדלמן

 מנשהראש מועצה אזורית  אילן שדה

 אלונהראש מועצה אזורית  אריה שרון

 אליכיןראש מועצה מקומית  מוטי חי

 זרקא-ג'סר אראש מועצה מקומית  מוראד פתחי עמאש

 גבעת עדה –בנימינה מקומית  ראש מועצה איתי וייסברג

 רדיסה מקומית פראש מועצ אחמד ברייה

 חדרהסגנית יו"ר האיגוד, סגנית ראש עיריית  חדוה יחזקאלי

 נתניהסגן ראש עיריית  אלי דלל

 חוף כרמלסגן ראש מועצה אזורית  מודי ברכה 

 עמק חפרסגן ראש מועצה אזורית  אלדד שלם

 יעקב זכרוןמנהלת אגף סביבה מועצה מקומית  טליה מבור

 כרכור -פרדס חנה  מועצה מקומית מנהל אגף סביבה אייל שני 

 ג'תמנהל מחלקת תברואה וסביבה מועצה מקומית  סמיר שלבי

 כפר יונה נציג עיריית רמי ניסן

 באקה אל גרביהנציג עיריית  זיאד גנאים

 פרדסיהנציגת מועצה מקומית  טל תעסה

 מגידומועצה אזורית  נציג שלומי גרנוב

 נתניה אגף איכות הסביבהמנהלת  עירית אנגלקו

 היועץ המשפטי של האיגוד  עו"ד אהוד דהאן

 רואה חשבון והנהלת חשבונות של האיגוד צביקה לוין

 דובר האיגוד יותם אשל

 יועצת קשרי ממשל ואסטרטגיה אורלי יחזקאל

 

 חברי וועדות:

 חברים בוועדה יו"ר הוועדה שם הוועדה

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

 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

 ויו"ר ועדת כח אדם.הסביבה 
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 :7201איגוד לשנת ובדים בעה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנכ"ל האיגוד ניר סהר 1

 מנהלת לשכת מנכ"ל מיטל גבעוני 2

 תעשיות ותשתיותמנהלת אגף  גלוריה אפרתי 3

 מעבדותמנהלת אגף  נורית ולדמן שחם 4

 רכזת איכות אוויר מתעשייה וחומרים מסוכנים יונת אלקלעי 5

 ורישוי עסקים רכזת חינוך סביבתי אורלי מולה 6

 רכזת תכנון סביבתי הגר שושן 7

 רכזת מכוני טיהור ושפכי תעשייה  בלומברג מירב 8

 מנהל איכות אמיר סלע 9

 רכז מחשוב ותקשורת משה גמליאל 10

 רכז תעשיות אופנגנדןאלכס  11

 רכזת בקרת נתונים, מערך ניטור אוויר בלה בן דוד 12

 רכז משמר הסביבה עמי חתוכה 13

 טכנאי תחנות ניטור דורון הורניק 14

 טכנאי תחנות ניטור אבי מרדכי 15

 לבורנטית מרינה קירשון 16

 לבורנטית חנאן זחלאקה 17

 לבורנטית רנא מחאגנה 18

 דוגם המעבדה ערן דוידוב 19

 סייעת למעבדה סליגה אורה  20

 מזכירות המעבדה פזית קציר 21

 מעבדותמזכירת אגף  יעקבליטל  22

 מזכירת פרויקט סביבה שווה ג'בריןפאטמה  23

 פקח פרויקט סביבה שווה משה לבטון 24
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 גרביה-פקח פרויקט סביבה שווה באקה אל זיאד גנאים 26

 ניקיון  טניה מטטוב 27
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 מבנה ארגוני:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שינה האיגוד את המבנה הארגוני, ויצר שני אגפים: אגף תעשיות האחראי להסדרה ופיקוח  2017בשנת 

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

 אגף תעשיות. 

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

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

 גורמי מקצוע שונים באיגוד.
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 :2017הישגי האיגוד בשנת 

 באורות רבין תפרויקט הפחתת פליטו

 

 

 

 

 

 מזהמים באוויר מערכת לזיהוי ומיפוי חלקיקים -לראשונה בישראל 

 

 

 

 

 

 תשתיות הגז הטבעי

 

 

 

 

 

 

 

 

הותקן בהצלחה סולקן להפחתת תחמוצות  2017בשנת 

( בארובה הרביעית בתחנת הכח FGDגופרית דו חמצנית )

אורות רבין, ועל כן הגיע לסיומו הליך התקנת הסולקנים.  

גם  90% –בעקבות פרויקט זה נראית הפחתה של  כ 

בתחמוצות הגופרית הדו חמצנית וגם בתחמוצות החנקן  

 הנפלטים מארובה זו.

האיגוד התקין מערכת המבוססת על  

טכנולוגיה חדשה, אשר אוספת דוגמאות של  

חלקיקים מזהמים באוויר ויודעת לזהות  

ולאפיין את סוג ואופי החלקיק, ובכך לאתר  

ולכמת את מטרד אבק הפחם סביב תחנת  

 הכח אורות רבין.  

האיגוד הגיש למשרד האנרגיה את הסתייגויות הרשויות החברות  

ק"מ מקו   10-: הקמת אסדות גז במרחק של כבאיגוד בנושא

והזרמתו לתוך ישראל,   הקונדנסטהחוף לצורך טיפול בגז, הפקת 

מניעת הקמת מתקנים ומפעלים פטרוכימיים ליד מתקני חגית  

 ומרץ ו/או בכל מתחם אחר באזור.

את נושא מערך זיהום האוויר מפליטות   בחןבמקביל, האיגוד 

 .לאוויר מוקדיות ובלתי מוקדיות
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 אירוח וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת

 

 

 

 

 

 

 

 

 בשכונת חפציבה, נתניהפעילות  –יום המעשים הטובים 

 

 

 

 

 

 

 

מיפוי, שימור ותיעוד מגוון מינים בשטח האיגוד

האיגוד הינו חלק מהקהילה, ותרומתו  

איכות הסביבה ואיכות  מתבטאת בשיפור 

החיים, ובכלל זה בפעילות התנדבותית חשובה  

 וערכית.

, התנדבו כל  2017לשנת  ביום המעשים הטובים

ניקיון וסידור שכונת  עובדי האיגוד לפעילות 

 חפציבה בנתניה.

 

  התארחה וועדת הפנים ואיכות 3.4.17בתאריך 

 הסביבה של הכנסת במבנה האיגוד.

הדגיש כי   ,ח"כ דודי אמסלם ,יו"ר הועדה

הדיון נועד בכדי לבחון הטמעה מיידית של  

הדרך בתחום אבק הפחם   ציפור יםהמחקר

   .שמוביל האיגוד

רשויות במרחב האיגוד,   6 –פרויקט המשותף ל 

מאגר דיגיטלי עם   העלהבאמצעותו האיגוד 

מינים שנמצאו ותועדו ע"י   700 –למעלה מ 

 התלמידים בבתי הספר שהשתתפו בפרויקט.  

 לצפייה במאגר מגוון מינים של האיגוד נא ללחוץ כאן

 

http://www.sviva-sc.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D/


 
[15] 
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 סביבתי במידע הציבור לשיתוף רבה חשיבות מייחס כרמל -לשמירת איכות הסביבה שרון  ערים איגוד

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

 .הסביבתית והעשייה המודעות, התושבים מעורבות

 י"ע וזאת ,שיהיה ככל נרחב ציבור 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

 

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

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

 

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

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

 .שבאחריותו ובנושאים

 (.1999 -ט"התשנ, המידע חופש תקנות) ותקנותיו החוק להוראות בכפוף ניתן המידע

 2017עד לשנה זו, האיגוד מעולם לא קיבל פנייה לקבלת מידע באמצעות חוק חופש המידע. בשנת 

עליה זו מראה על מעורבות ציבורית  בקשות לקבלת מידע, וכולן נענו בחיוב. 12התקבלו באיגוד 

ככל שביכולתנו להשיב על הבקשות אנו ממשיכים לעשות . מבורכת ההולכת וגדלה בתחום הסביבתי

  .א' לחוק6ובמקביל לפרסם מידע סביבתי באופן יזום כמתחייב מסעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

1

1

2

תחומים סביבתיים-בקשות תחת חוק חופש המידע 

פסולת זיהום קרקע רעש ריח קמינים זיהום אוויר מתעשייה

http://www.sviva-sc.org.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
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עבד האיגוד על בניית ממשק אינטרנטי דינאמי מבוסס מפה, המנגיש לתושבים  2017בשנת במקביל, 

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

 .2018בתחילת שנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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בעקבות השינוי במבנה האירגוני של האיגוד שנועד להיטיב עם מתן השירותים המקצועיים השונים, 

אוחדו מערך ניטור האויר ומעבדת השפכים לאגף מקצועי אחד. אגף מעבדות הינו הגוף המקצועי 

והמוסמך הבוחן ומנטר את הנעשה בשטח מבחינת ההשפעות הסביבתיות של תחנת הכח אורות רבין 

וכלל התעשיות הקיימות במרחב, בהיבטים של  פליטות לאוויר ופליטות שפכים. לב ההסדרה בפרט 

הסביבתית והאכיפה מקורו בתוצאות המתקבלות על ידי הבדיקות והניטור הרציף בתחנות הניטור 

 אותם מבצעים אנשי המקצוע המוסמכים העובדים במעבדות.

                  אוויר ומעבדת שפכים, הינן מעבדות מוסמכותניטור שתי המעבדות הפועלות באיגוד, מעבדת 

 ע"י הרשות להסמכת מעבדות. ISO 17025 –ל 

 האגף פועל מתוקף חוק אויר נקי, חוקי עזר ותקנות ארציות:

  1979 משנת האיגוד הקמת צו 

  2008חוק אויר נקי התשס"ח 

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

 1996 -הביוב( , התשנ"ו 

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

 1987 -  ז"התשמ

 

מטרת איחוד אנשי המקצוע היא ביצירת גוף אוטונומי ובלתי תלוי בגורמים השונים בשטח, לקבלת 

 ויר והשפכים בשטח האיגוד.ולמצב איכות האתוצאות מהימנות ומשקפות 
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כרמל(, הוקם בתחילת  -מערך ניטור איכות האוויר של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרון

 , והיווה את מערך הניטור הראשון בארץ.1979משנת  צו הקמת האיגודשנות השמונים, מתוקף 

תחנות במרחב  18-השנים  הורחב מספרן לתחנות ניטור ובמהלך  12, מנה מערך הניטור 1981בשנת 

תחנות נייחות ושתי  14 ניטור, תחנות  16 הפעיל האיגוד 2017רשויות החברות באיגוד.  בשנת  18של 

 2-ו 1בטבלאות פירוט מיקום תחנות הניטור ומכשור המדידה שהופעל בהן מופיע  תחנות ניידות.

", הוצבה במהלך השנה בשני אתרים בתחום . תחנת הניטור הניידת "קרון איגודלהלן 1ובתרשים 

העיר נתניה לצורך  בדיקת השפעת התחבורה על  איכות האוויר באזור הצבתה כמו גם בדיקת השפעת 

 תעשייה וגורמים נוספים על איכות האויר. 

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

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

מתבצע באופן אוטומטי באמצעות תוכנה ייעודית במרכז הבקרה. נתוני זמן אמת גולמיים וכן נתוני 

וכן באתר   sc.org.il-www.sviva ארכיון לאחר בקרת נתונים מתפרסמים באתר האיגוד שכתובתו:

 www.svivaaqm.netהמשרד להגנת הסביבה:  

 

 

 2017מיקום תחנות הניטור האוויר לשנת  .1טבלה 

 מרחק וכיוון
לתחנת הכוח 

 חגית

מרחק / וכיוון 
לתחנת הכוח 

 אורות רבין

גובה מעל 
פני הים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 נתניה)*(  692.2/186.7 30 

 נתניה)**(         
 קרון איגוד

 בנתניה, בצומת רח' ירושלים  ושד' בניימין.  14.05.17ועד  2017התחנה הניידת "קרון איגוד" פעלה מתחילת )*(    
 . 2017ועד סוף שנת  15.05.17-התחנה הניידת "קרון איגוד" הועברה והופעלה בספורטק יהלום, קריית השרון, נתניה, מ )**(

                                                                

 

 

http://www.sviva-sc.org.il/
http://www.svivaaqm.net/
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 2017מפת תחנות ניטור איכות האוויר בתחום האיגוד שפעלו בשנת  .1תרשים 
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 2017רשימת מדי ניטור מזהמים  ומדדי מטאורולוגיה במערך הניטור בשנת  .2טבלה      

 מדי ניטור מזהמים גזיים וחלקיקים מדדים מטאורולוגיים

 
 שם התחנה

RAIN BRP SVS RH TEMP WDS WDD חלקיקים 

PM2.5 

3O 
XNO 2SO 

 בית אליעזר √ √     √ √   

 חדרה √ √   √ √     √

 ברקאי √ √ √  √ √ √ √   √

 אליקים √ √   √ √ √ √   

 פרדס חנה √ √  √ √ √ √ √   

 אליכין √ √   √ √ √ √  √ √

 מנשה √ √   √ √ √ √   

 גבעת עדה √ √ √  √ √ √ √   

 גן שמואל √ √   √ √ √ √   

 המעפיל √ √ √  √ √ √ √ √  √

 מגל √ √   √ √ √ √   

 כ.מהר"ל  √ √  √ √ √ √   √

 כרמל-ד.אל √ √   √ √ √ √   

 עמיקם √ √   √ √ √ √   

 אום אל פאחם  √   √ √   √  √

 *קרון איגוד √ √ √ √ √ √ √ √   

                                                14.05.17עד  01.01.17שד' בניימין: -.נתניה, בצומת רח' ירושליים1: 2017-הניידת ב ה* מיקום התחנ

 31.12.17 -15.05.17ספורטק יהלום, קריית השרון, . נתניה, 2 
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  הצטרפות למערך הניטור הארצי )מנ"א(

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

-,  כחלק ממערך הניטור הארצי )מנ"א(, המקיף למעלה מ2014הוכרז ע"י השר להגנת הסביבה, בשנת 

ראים תחנות ניטור אוויר הפרוסות בכל הארץ. תחנות הניטור מופעלות על ידי גופים שונים, הנק 140

כרמל, חיפה, -איגודי ערים להגנת הסביבה )שרון ,"גופים מנטרים", והם: המשרד להגנת הסביבה

 אשדוד, ואשקלון(, רשויות מקומיות, מפעלים ותחנות כוח של חברת החשמל. 

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

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

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

האינטרנט של  באתרה ובקרת איכות הנתונים, אופן תיעוד המידע ועוד, מפורסם מכשור, אופן הפעל

 .ההמשרד להגנת הסביב

מנ"א ערכה מספר סיורי ביקורת בתחנות הניטור ברחבי האיגוד, בהם נבדקו  2017במהלך שנת 

תחזוקת המכשור, הציוד והמבנה. בכל סיור נכחו נציגים מהאיגוד ונציגי מנ"א והועלו נקודות חשובות 

ברחבי  רלדיון בתחזוקת השוטפת של התחנות כל זאת במטרה לקבל נתוני אמת על מצב איכות האווי

האיגוד. בנוסף אנשי מערך הניטור השתתפו ואף אירחו את פורום הגופים המנטרים באיגוד. בפורום 

הגופים המנטרים נפגשים נציגי כל הגופים המנטרים בארץ ונציגי מנ"א נערכים דיונים, הגופים 

במהלך ניטור  השונים מעדכנים ודנים בסוגיות שונות הן רגולטוריות והן טכנולוגיות איתם מתמודדים

 .רהאווי

 

 17025הסמכת מערך ניטור האוויר לאיזו 

במסגרת הנחיות הממונה, הגופים המנטרים מחויבים לקבל הסמכה מטעם הרשות הלאומית 

-לבדיקה. איגוד הערים לשמירה על איכות הסביבה )שרון ISO17025להסמכת מעבדות עפ"י תקן 

היחיד מבין איגודי הערים ויחידות סביבתיות בארץ המבצע בדיקת נתונים  כרמל( הינו הגוף המנטר

והפעלה ותחזוקה של המכשור במערך הניטור שלו באמצעות צוות טכני מקצועי הכולל שני טכנאי 

בנוסף  נדרש האיגוד לקבל הסמכה לכיול בהתאם לכךתחזוקה במצבת כוח האדם של האיגוד. 

נוהלי עבודה מפורטים הדרושים לצורך ההסמכה לבדיקה הוציא . האיגוד להסמכה הקיימת לבדיקה

להסמכת  נערך מבדק של הרשות להסמכת מעבדות, 2017 נובמבר. בחודש ISO17025וכיול, על פי תקן 

  XNOמכשירי הניטור של מזהמים גזים מסוג  ה וכיולנהלי בדיקונושא שיטות באיגוד ב מערך הניטור

 3, O2SO  נשימים ומזהמים חלקיקיםPM2.5/PM10 במבדק עלו והסמכת מעבדת הכיול באוויר .

 הסמכה לבדיקה וכיול של גזיםאישור  ממצאים ולאחר מענה משביע רצון ע"י האיגוד, קיבל האיגוד 

  .באוויר והרחיב את הסמכת מערך הניטור גם לבדיקה וכיול של מזהמים חלקיקים

ערים המבצע תפעול, תחזוקה וכיול של מערך הניטור , האיגוד הינו הגוף היחידי מבין איגודי היוםכ

אחרים כחלק מההסמכה שלו. חשוב לציין  מנטרים שלו, ואף מוסמך כיום להעניק שרותי כיול לגופים

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

 מזה שנים רבות.   ISO 17025האיגוד, שמוסמכת ועובדת ע"פ תקן  

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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 מחקרים וטכנולוגיות חדשות 

האיגוד שם לעצמו מטרה להיות הגוף המקצועי והמוביל בכל הנוגע לאיכות האויר והסביבה. כחלק 

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

 ת תיקון תקנות בהתאם לממצאים.א במידת האפשרסוף להוביל, לבגורמי זיהום חדשים כימותם ו

מישראל ומכון  (GreenVision) האיגוד הוביל מחקרים חדשים בשיתוף פעולה עם חברת גרין ויז'ון 

DRI  (Desert Research Institute, Nevada)  שפיתחו מערכת לזיהוי מקורות מזהמים בטכנולוגית

עם ד"ר אנה ברוק מאוניברסיטת חיפה שפיתחה ספקטרוסקופיה מתקדמת, במקביל לשיתוף פעולה 

ספקטרום. מטרת מחקרים אלו הוא גילוי, זיהוי -לזיהוי פיזור מזהמים בשטח בניתוח היפר יתםראלגו

וכימות אבק ואפר הפחם במזהמים חלקיקיים באויר. אבק הפחם הינו אחד מהמטרדים מהם סובלים 

ין. כיום, אין תקינה נאותה בעולם כולו תושבי הסביבה החיים בשכנות לתחנת הכוח אורות רב

ובישראל בפרט עבור מטרד זה. קירבה זו לשכונות מגורים הולידה את הצורך בלימוד הנושא לעומק, 

בזיהוי סוג המזהמים ומקורם, בעיקר בזיהוי אבק הפחם, בהבנה של מידת הפיזור אבק הפחם 

 בסביבה הקרובה והרחוקה. 

 :יקט המחקרי כוללהפרו

 מערכות גילוי מתקדמות בנקודות רגישות בקירבת תחנת הכוח אורות רבין. פריסת   .1

 איסוף דוגמאות של חלקיקים מזהמים באויר הנפלטים בקירבת אזורי מגורים .2

 ספקטראלית.-ניתוח הדוגמאות בהדמיה היפר .3

 אנליזה של התוצאות המתקבלות נתן לראשונה מענה בכמה תחומים:

I)  .פילוח גודל החלקיקים המזהמים והבנת המורפולוגיה של החלקיקים המזהמים 

II)  זיהוי סוג ואופי החלקיקים, כלומר זיהוי מקור החלקיקים המזהמים הנשימים האם

 ממקורות תחבורתיים, טבעיים פחמיים ועוד. 

III) .קבלת תמונת מצב עדכנית לגבי מצב המזהמים באזור בנקודת זמן מסויימת 

ת אלו בשילוב ניתוח גורמים נוספים שונים המשפיעים על פיזור החלקיקים ניתוח תוצאו

כרמל להתחקות  אחר מקורות זיהום שונים ולפתח -)מטאורולוגיה וכו'( מאפשר לאיגוד ערים שרון

 תוכניות מניעה או אכיפה בהתאם. 

אויר הכללי  מאגר נתונים ראשוני זה שופך אור לראשונה על התרומה היחסית של אבק הפחם לזיהום

( 10PMבאזור תחנת הכוח אורות רבין, ניתן לראות מתוצאות המחקר שאבק הפחם )בגדלים נשימים, 

זוהה באזור הקרוב לתחנת אורות רבין )שכונת חפציבה( כמו גם באזור מרוחק יותר )פרדס חנה(. יש 

תיים לתת את הדעת שבתנאים מטאורולוגים מסויימים אבק הפחם נישא גם למרחקים משמעו

 מתחנת הכח אורות רבין. 
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ערכי איכות האוויר
,  הם ערכים מרביים לנוכחותם באוויר 2008 -ערכי איכות אוויר, עפ"י הגדרתם בחוק אוויר נקי, התשס"ח

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

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

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

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

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

ולואן, קסילנים, פורמלדהיד ומזהמים טדיפים וביניהם בנזן, כוללת גם מתכות כבדות, חומרים אורגנים נ

 כולם ניתן למדוד באופן רציף. את נוספים אשר לא 

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

איכות אוויר נקבעו למזהמים  , ערכי2008האדם והמערכות האקולוגיות. עם פרסום חוק אוויר נקי בשנת 

ב"תוספת הראשונה", ע"י המשרד להגנת הסביבה, בהתייעצות עם הגופים הרלוונטים, בישיבות של ועדת 

תקינה שהייתה מורכבת מנציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, התעשיינים, חברת חשמל, 

 ודין ונציגי ציבור נוספים. מע"צ, משרד התחבורה, איגודי ערים ויחידות סביבתיות, אדם טבע

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

 .  31/05/2011, שנכנסו לתוקף בתאריך 2011-התשע"א -אוויר נקי )ערכי איכות אוויר()הוראות שעה(

מרביים המותרים של המזהמים בסביבה מהווים הריכוזים ה ערכי הסביבה, מבין ערכי איכות האוויר

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

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

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

תקנות אוויר בעודכנו ערכי הסביבה לחלק מהמזהמים, והעדכונים פורסמו  2013האוויר הישנים. בשנת 

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

חמצנית, חנקן -, גופרית דוPM2.5  נשים, חומר חלקיקי עדין  PM10עבור המזהמים: חומר חלקיקי מרחף

ביותר בסביבה, והחשובים ביותר מבחינת  מזהמים אלה נחשבים לשכיחים חמצני, ואוזון. -דו

ערכי הסביבה המעודכנים בתקנות חדשות אלה, נכנסו לתוקף ביום  השפעותיהם על בריאות הציבור.

)חלקיקים  PM2.5. יצוין כי זו הפעם הראשונה בה נקבעו ערכי סביבה מחייבים עבור המזהם 01/01/2015

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

 .להלן, מפורטים ערכי הסביבה , בהתאם למזהמים המנוטרים במערך הניטור של האיגוד 3בטבלה 

 

המשרד להגנת יועץ המשרד להגנת הסביבה הוציא דוח בנוגע לאבק הפחם שנערך על ידי  2017בסוף שנת 

מבחינה בריאותית, אין משמעות לאבחנה הסביבה, ד"ר שלמה אלמוג. המלצות הדוח מצביעות על כך ש

. משום כך, אין צורך בקביעה מיוחדת של  56בין חלקיקים שמקורם באבק פחם לבין חלקיקים מסוג 

למרות  שיטת בדיקה ספציפית לאבק פחם. PM2.5, PM10תקן סביבתי לאבק פחם ואין צורך בפיתוח 

ות מתקדמות להבנת אופי המזהמים מסקנות הדוח האיגוד ממשיך להוביל את השימוש בטכנולוגי

 החלקיקיים באויר, מקורם, כימותם ותקינה נאותה עבורם.

 

 

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, 
 באתר המדידה

 10 שעות 3O 72   140 8 אוזון

 8 שעתי 2SO 134   350 גופרית דו חמצנית

 4 יממה 2SO 19   50 גופרית דו חמצנית

 0 שנה 2SO 8   20 1 גופרית דו חמצנית

 0 חצי שעה xNO 500   940 תחמוצות חנקן

 0 יממה xNO 298   560 תחמוצות חנקן

 8 שעתי 2NO 106   200 חנקן דו חמצני

 0 שנתי 2NO 21   40 חנקן דו חמצני

 18 יממה 10PM  130 חלקיקים נשימים 

 0 שנה 10PM  50 חלקיקים נשימים 

חלקיקים נשימים 
 עדינים

2.5PM  37.5 
 18 יממה

חלקיקים נשימים 
 עדינים

2.5PM  25 0 שנה 
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   2SOגופרית דו חמצנית 

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

התרכובת גורמת לפגיעה בדרכי  .לאטמוספרה 2SOגורמת לפליטת המזהם הגזי גופרית דו חמצנית 

הנשימה בקרב אוכלוסייה רגישה )ילדים, קשישים, חולי אסתמה ועוד(. כתוצאה מתהליכי חמצון 

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

אות, נזק לצמחיה גופרתית הגורמים לפגיעות בריאותית חמורות, לצד תופעות אובך וירידה בר

 ולמבנים )שיש , ברזל(. 

 .  2תחנות הניטור הפעילות, עפ"י הפירוט בטבלה  16מתוך  14-נמדד ב 2SO, 2017בשנת 

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

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

 שנקבעו למזהם.

 
 

  2017( לשנת  2SOסיכום מדידות גופרית דו חמצנית ) .4טבלה 
 

 בנתניה, בצומת רח' ירושלים  ושד' בניימין.  14.05.17ועד  2017התחנה הניידת "קרון איגוד" פעלה מתחילת )*(   
 . 2017ועד סוף שנת  15.05.17-התחנה הניידת "קרון איגוד" הועברה והופעלה בספורטק יהלום, קריית השרון, נתניה, מ )**(

 

 

 

 

 זמינות
 נתונים

(%,)שנתית  

ממוצע 
 שנתי

 )חל"ב(

ממוצע יממתי 
 מרבי )חל"ב(

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

 תחנת ניטור

 בית אליעזר 107 09.08.17 13:00 אורות רבין 16 2 98.4

 חדרה 74.5 13.06.17 15:00 אורות רבין 10 1 95

 ברקאי 47.3 29.04.17 12:00 אורות רבין 10 1 96

 אליקים 41 19.06.17 14:00 אורות רבין 3.5 1 91

 פרדס חנה 69 12.07.17 14:00 אורות רבין 16 2 92

 אליכין 89 20.08.17 13:00 אורות רבין 16 2 92

 מנשה 87 23.07.17 11:00 אורות רבין 10 2 99

 גבעת עדה 40 14.05.17 12:00 אורות רבין 5 1 96

 גן שמואל 87 12.07.17 16:00 אורות רבין 12 2 97

 המעפיל 82  11.07.17 15:00 אורות רבין 10 1 96

 מגל 46 18.06.17 15:00 אורות רבין 5 1 98

 דליית אל כרמל 52 17.05.17 16:00 אזורי 6 1 92

 עמיקם 16 01.05.17 13:00 אורות רבין 4 0.3 96

 
90 

1 
1 

  3.4 )*( 
2.4 )**( 

 
 אורות רבין

10:00 
10:00 

26.02.17 
12.09.17 

8)*( 
29)**( 

 קרון איגוד )*(
 קרון איגוד)**(

 

8 
)הגנה על 
מערכות 

 אקולוגיות(

19 
חריגות  4)עד 

    בשנה(

134 
חריגות  8)עד 

 בשנה(
 ערכי סביבה
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 סיכום ומסקנות:

  לא נרשמו חריגות מעל סף ערכי הסביבה השעתי, היממתי והשנתי לגופרית דו  2017בשנת

נועד להגנה על  2SO-ל החדשהשנתי חמצנית בתחנות הניטור של האיגוד. ערך הסביבה 

 המערכות האקולוגיות, ולא להגנה על הבריאות. 

  הערכים השעתיים המרביים נרשמו בתחנות הניטור בעת שהרוח נשבה מכיוון ארובות תחנת

, המהווה מקור הפליטה העיקרי באזור של המזהם )אלא אם כן צוין אחרת( הכוח אורות רבין

 .2SO -גופרית דו חמצנית

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

( עת שנושבות רוחות 16:00 – 10:00קר המאוחרות עד שעות אחר הצהריים )והקיץ, משעות הב

 .2017, לרוב, הריכוזים המרביים נרשמו בחודשים יוני עד אוגוסט 4מערביות. עפ"י טבלה 

 יף "אירועי זיהום אוויר".הסבר לתופעה ניתן בסע

  107בתחנת הניטור בית אליעזר: 2017הריכוז השעתי המרבי של גופרית דו חמצנית נמדד בשנת 

ות רבין.  ערך זה ר, בעת שהרוח נשבה מכיוון תחה"כ או13:00בשעה  09.08.17חל"ב, בתאריך 

 חל"ב(.  134מסף ערך הסביבה השעתי )  80%מהווה 

קו מספר פרמטרים: כיוון הרוח בעת העליה בריכוזים, מדידת עליות לקביעת מקור הזיהום נבד

בריכוזים במספר תחנות במקביל ועליות ריכוזי תחמוצות חנקן במקביל לעלייה בגופרית דו 

 חמצנית. 

 בערך הריכוז השעתי המרבי שנרשם בתחנת בית אליעזר, לעומת הערך 9% -חלה ירידה של כ 

 מק"ג/מ"ק.  118 , 2016-המרבי שנרשם בתחנה זו ב

  חל"ב. בריכוז  16נרשם גם הוא בתחנת בית אליעזר,  2017הריכוז היממתי המרבי בשנת

בתחנה זו  םנרש 2016: בשנת 2016לעומת  2017-היממתי המרבי בתחנה זו לא חלה ירידה ב

הערך היממתי המרבי  2017, ובשנת (חל"ב 19חל"ב )ערך הסביבה היממתי:  15 ערך מרבי של

 .6% -חל"ב, כלומר עלייה של כ 16יעזר היה בבית אל

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

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

 2-זמינות מכשירי הSO  %99 -ל %90בכל תחנות הניטור: בין. 
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  xNOתחמוצות 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 גבוהות של החנקן הנוכח באוויר המוסף לשריפה ותכולת החנקן בדלק. 

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

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

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

 שליליות.

 (.2טבלה , בכל תחנות הניטור הפעילות בשנה זו )2017תחמוצות חנקן נמדדו בשנת 

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

י, בהשוואה לערכי הסביבה שנקבעו ומקור הזיהום, ערך הממוצע היממתי המרבי וממוצע שנת

 .2017למזהם, כפי שנרשמו בתחנות הניטור בשנת 

 

 

 .2017( לשנת NOxסיכום מדידות תחמוצות חנקן ) .5טבלה 
   

 

 

 

 

 זמינות
)%(נתונים   

 ממוצע שנתי
 )חל"ב(

ממוצע 
יממתי מרבי 

 )חל"ב(

מקור זיהום 
 האוויר

ריכוז  חצי  תאריך שעה
שעתי מרבי  

 )חל"ב(

ניטורתחנת   

 בית אליעזר 221 24.08.17 14:30 אורות רבין 64 13 92

 חדרה 305 05.02.17 08:00 מקומי 63 14 91

 ברקאי 219 16.11.17 08:00 מקומי 72 21  93

 אליקים 150 20.04.17 06:00 אורות רבין 18 7 94

 פרדס חנה 195 25.07.17 13:00 אורות רבין 37 10  89

 אליכין 206 17.07.17 16:00 אורות רבין 33 8  90

 מנשה 152 29.06.17 14:30 אורות רבין 32 9  92

 גבעת עדה 121 12.10.17 20:30 מקומי 15 5 96

 גן שמואל 196 24.08.17 14:00 אורות רבין 48 13 94

 המעפיל 201 23.10.17 06:30 מקומי 49 12 89

 מגל 123 12.07.17 17:00 אורות רבין 23 7 94

 כרם מהר"ל 42 10.05.17 09:00 מקומי 12 3 95

 ד. אל כרמל 108 19.01.17 08:30 מקומי 13 4 94

 עמיקם 102 16.07.17 11:00 אורות רבין 14 5  94

 אום אל פאחם 477 17.02.17 08:00 מקומי 81 27 87

 קרון איגוד 364 18.01.17 07:30 מקומי 124 21 90

 ערך סביבה 500    298  
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 ומסקנות:סיכום 

  שעתי והיממתי לתחמוצות -לא נמדדו חריגות מעל סף ערכי הסביבה החצי 2017בשנת

 החנקן. 

הערך המרבי בממוצע חצי שעתי נרשם בתחנת הניטור הניידת המוצבת באום אל פאחם: 

ונבע מפליטות התחבורה העוברת בסמוך  08:00בשעה  17.02.17חל"ב, בתאריך  477

חל"ב.  יצויין  500מסף ערך הסביבה החצי שעתי,  95% -כ מהווהלתחנת הניטור. ערך זה 

כי תחנת הניטור באום אל פאם מוצבת בתחום תחנת כיבוי אש וריכוזי תחמוצות החנקן 

, גם מפעולות הנעת 65הנרשמים על ידה, מושפעים, מלבד מפליטות התחבורה בכביש 

 קר.ובמקום, בעיקר בשעות הב והמכוניות הכבאיות

 יידת )"קרון איגוד"( היתה מוצבת במרכז העיר נתניה, רח' ירושלים פינת שדרות התחנה הנ

הועברה לאתר חדש בעיר נתניה, בספורטק יהלום  15.05.17ובתאריך  14.05.17בנימין, עד 

בשכונת קריית השרון, עפ"י בקשת העירייה. התחנה הוצבה באתר החדש לתקופת זמן של 

 שנה.

 ן שמקורם בפליטות ארובות תחנת הכוח אורות רבין, נמדדות  עליות בריכוזי תחמוצות חנק

במקביל וזאת קר המאוחרות ועד שעות אחרי הצהרים, ובהבעיקר בעונת הקיץ בשעות 

בעיקר בתחנות ניטור: בית  . עליות אלו ניתן לראותלעליות בריכוזי גופרית דו חמצנית

יקם. הסבר לתופעה ניתן בסעיף אליעזר, אליקים, פרדס חנה, אליכין, מנשה, גן שמואל, עמ

 "אירועי זיהום אוויר". 

 ונמדד  סמוך ריכוזים מרבים ממקור "מקומי" בטבלה לעיל נובעים בעקר ממקור תחבורתי

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

 קרון איגוד, נרשם בעת -שעתי של תחמוצות החנקן בתחנה הניידת -הערך המרבי החצי

 שהתחנה הניידת היתה מוצבת במרכז העיר נתניה ונבע מפליטות התחבורה המקומית.
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  2NOחנקן דו חמצני 

2NO בתעשייה, תחנות כוח  קר מתהליך שריפת דלקיםיהינה תרכובת גזית הנפלטת לאוויר בע

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

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

בת גזית , הינה תרכו2NOע"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  2NOריאה ועוד. -חולי מחלות דרכי הנשימה, מחלות לב

 עשויות לגרום לגשם חומצי.  2SOע"י ריאקציות פוטוכימיות בטרופוספירה. יחד עם 

, 2017שנרשמו בתחנות ניטור בשנת  2NOלהלן מוצגים הריכוזים השעתיים המרביים של  6בטבלה 

מועד המדידה ומקור הזיהום וערך הממוצע השנתי, בהשוואה לערכי הסביבה העדכניים שנקבעו 

 למזהם.

 
 .                 2017( לשנת 2NOסיכום מדידות חנקן דו חמצני ) .6טבלה 

 

 

 

 

 

 זמינות
 נתונים )%(

ממוצע שנתי 
 )חל"ב(

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

 תחנת ניטור

 בית אליעזר 53 10.09.17 13:00 אורות רבין 9  93

 חדרה 70 18.10.17 21:00 מקומי 9  89

 ברקאי 63 15.06.17 09:00 מקומי 11 96

 אליקים 55 15.10.17 06:00 חגית-מקומי 6 94

 פרדס חנה 48 24.07.17 09:00 מקומי 9 90

 אליכין 60 08.09.17 13:00 אורות רבין 7  92

 מנשה 48 09.05.17 23:00 מקומי 7 94

 גבעת עדה 36  15.05.17 06:00 מקומי 5 96

 גן שמואל 57 30.04.17 21:00 אורות רבין 9 97

 המעפיל 50 24.08.17 18:00 אורות רבין 8 89

 מגל 47 12.07.17 18:00 אורות רבין 6 91

 כרם מהר"ל 29 26.04.17 20:00 אורות רבין 3 95

 ד.אל כרמל 53 19.10.17 22:00 מקומי 3 96

94  

5 
 16.07.17 11:00 אורות רבין

50 
 עמיקם

 אל פאחםאום  91 17.02.17 08:00 מקומי 14 87

 קרון איגוד 63 14.11.17 20:00 מקומי 10 90

 21    106 
 חריגות בשנה( 8עד 

 ערכי סביבה
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 סיכום ומסקנות:

  2לא נמדדו חריגות מעל סף ערכי הסביבה השעתי והשנתי לחנקו דו חמצני  2017בשנתNO  . 

 חל"ב, המהווים  91אל פאחם:  םנמדד בתחנת או שעתי: הריכוז המרבי בממוצע ממוצע שעתי

חל"ב ומקור הריכוז היה בפליטות תחמוצות  106מסף ערך הסביבה השעתי למזהם,  86%

בסמוך למקום הצבתה של התחנה וכן מהפעלה מקומית  65העוברת בכביש  מהתחבורההחנקן 

 באתר התחנה.  ורכבים של כבאיות כיבוי האש 

ת הניטור ברקאי וקרון איגוד שהיה מוצב בספורטק חל"ב, נרשם בתחנו 63הריכוז המרבי השני, 

ום תחמוצות חנקן ע"י התחבורה בקרבת שתי היהלום, נתניה, ונבע בשני המיקרים מפליטות זי

 התחנות.

עקב השפעת פליטות תחנת  האחרות חנות הניטורתהריכוזים השעתיים המרביים שנרשמו ב

חל"ב )אליכין, גן שמואל, המעפיל,  29-60הכח אורות רבין,  היו נמוכים יותר: בתחום שבין  

 עמיקם, אליקים, מגל(.

 חל"ב בתחנת אום אל  14היה : 2017שנרשם בשנת  שנתי: הריכוז המרבי בממוצע ממוצע שנתי

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

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

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

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

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

חל"ב  9 -6מפליטות תחמוצות החנקן מארובותיה, הריכוזים השנתיים היו נמוכים יחסית, בין 

 )בית אליעזר, גן שמואל, המעפיל, אליכין, מנשה(.
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 3Oאוזון 

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

, כתוצאה מתגובות פוטוכימיות מורכבות בין )שכבת האטמוספירה הנמוכה ביותר בכדור הארץ(

( הנפלטים ישירות ממקורות הזיהום(, Ozone Precursors -מזהמים ראשוניים )"מבשרי אוזון"

באור השמש. היווצרותו  UV(, בנוכחות קרינת VOCת )ותרכובות אורגניות נדיפו NOxכדוגמת 

תלויה בעוצמת קרינת השמש ובטמפרטורת הסביבה )מוגדר כ"מזהם קיץ"(.  מקורות המזהמים 

הראשוניים "מבשרי האוזון" הינם התחבורה, התעשייה, תחנות כוח ועוד. כאמור, תחמוצות החנקן 

חנות כח, דוודים ותנורי תעשייה. תרכובות נפלטות מפעולות שריפת דלקים במנועי כלי הרכב, ת

אורגניות נדיפות נפלטות בעיקר ממקורות בלתי מוקדיים עקב שינוע, אחסון, עיבוד וניפוק דלקים 

 וגם ממנועי כלי רכב, בעקר ממנועי בנזין. 

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

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

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

 באנשים השוהים שעות ארוכות באוויר הפתוח )במיוחד בספורטאים(. 

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

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

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

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

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

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

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

 ליצירת האוזון.  המוביל 

 

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

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

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

 כוח. 

נמדד בתחנות הניטור: ברקאי, המעפיל, כרם מהר"ל , קרון איגוד.  3O אוזון, 2017במהלך 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 

 דו. בהם נמד
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 .2017שעתיות מרביות לשנת -8( 3Oסיכום מדידות אוזון ) .8טבלה 
 

 

 

 

 2017שעתיים שחרגו מעל ערך הסביבה בשנת -3O  8רשימת ריכוזי   :9טבלה 

שמונה ממוצע  תחנת ניטור 
 שעתי מרבי

 )חל"ב(

מס' עליות מסף ערך  שעה בתאריך
 הסביבה

 כרם מהרל
75 21/04/2017 16:00 

2 

76 21/04/2017 24:00 

 חריגות בשנה 10עד    72   ערך סביבה    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שמונה ממוצע  תחנת ניטור 
 שעתי מרבי

 )חל"ב(

ממוצע שנתי 
 )חל"ב(

מס' עליות מסף 
 ערך הסביבה

 זמינות נתונים

)%( 

 97 0 26 72 ברקאי

 99 0 39 70 גבעת עדה

 המעפיל
68 28 

0 
96 

 כרם מהרל
76 42 

2 
95 

 איגודקרון 
62 30 

0 
96 

  חריגות בשנה 10עד   72 ערך סביבה
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 :2017סיכום מדידות אוזון בשנת 

  שהוצב)אוזון נמדד בתחנות ברקאי, המעפיל, כרם מהר"ל, גבעת עדה וקרון איגוד  2017בשנת 

 .(בשני אתרים בתחום העיר נתניה כאמור

  חל"ב , בתחנת כרם מהר"ל  72שעתיות מעל ערך הסביבה, -8חריגות  2נרשמו  2017במהלך שנת

שעתי בשנה בכל אתר -8חריגות בממוצע  10. יצויין כי התקנות מאפשרות עד 21.04.17בתאריך 

 .8ראה טבלה שעתי לאוזון.  -8-מדידה, לכן לא נרשמה חריגה מערך הסביבה ה

  בסה"כ נרשמה יממה חריגה אחת מעל סף ערך הסביבה ה9בטבלה בהתאם לפירוט המופיע ,-

  שעתי.-8

  :24:00שעה -, בחצות21.04.17חל"ב, בתאריך  76הריכוז המרבי נרשם בתחנת כרם מהרל .

 חל"ב . 75שעתי חריג באותה תחנה: -8באותו יום נרשמה גם ריכוז 

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

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

 חל"ב  42: הריכוז הממוצע השנתי המרבי לאוזון נרשם בתחנת כרם מהר"ל, ממוצע שנתי

)יובהר כי לא קיים ערך סביבה שנתי לאוזון(. תחנת ניטור זו ממוקמת באזור כפרי במורד הרוח 

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

חל"ב היות ותחנת המדידה מושפעת  26ך הממוצע השנתי הנמוך ביותר, בתחנת ברקאי נרשם ער

 תחבורתיות המפחיתות את ריכוזי האוזון.   NOמפליטות 
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 2017שעתיים שנרשמו במערך הניטור בשנת -8:  מהלך שנתי של ריכוזי אוזון 6תרשים        
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 PM2.5–חלקיקים 

חלקיקים מרחפים באוויר מאופיינים במורכבות גדולה בהשוואה למזהמים הגזים ומהווים 

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

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

 תם באטמוספירה וכן השפעתם על הבריאות.התנהגו

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

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

 2.5-שונות. חלקיקים בעלי גודל קטן מ עמוק יותר למערכת הנשימה וגורמים לפגיעות בריאותיות

השפעות בריאותיות בין ה, נשאפים לתוך דרכי הנשימה העמוקים ביותר ולריאות וPM2.5מיקרון: 

 . השפעות אלו באות לידי ביטוימוות בטרם עתו: ירידה בתפקוד הלב והריאות, אשפוזים ניתן למנות

פולמונרים כדוגמת -רקע של מחלות קרדיו במיוחד באוכלוסיות פגיעות כגון: ילדים ומבוגרים עם

אסטמה ועוד. חומר חלקיקי באוויר מגביר תופעות של שיעול, זיהומים, דלקות וקוצר נשימה אצל 

אוכלוסיות חלשות. הקשר בין ריכוז חומר חלקיקי לבין מחלות נשימה ותמותה אובחן לראשונה 

ר לונדון. בשנים לאחר מכן נאסף מידע , כאשר מסך של זיהום אוויר כיסה את העי60-ו 50-בשנות ה

רב המוכיח את הקשר בין ריכוזי החלקיקים, אפילו נמוכים, לבין השפעות בריאותיות קשות. 

ריאה ועודף תמותה לבין חשיפה לחומר חלקיקי בקוטר -מחקרים רבים הראו קשר בין מחלות לב

יים מזיקים הספוחים מיקרומטר ומטה. סכנה נוספת הטמונה בהם היא בחומרים כימ 2.5של 

 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 45בעלי קוטר 

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

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

 

בתחנות הניטור: פרדס חנה  PM2.5, נמדד 2017: בשנת PM2.5מרחף  מדידות  חומר חלקיקי עדין

BAM (β-attenuation Mass Monitor  .)וקרון איגוד שהוצב בנתניה באמצעות שני מכשירים מסוג 

 (. 9 -ו 2)טבלאות 

"תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראות שנרשמו בתחנות הניטור הושוו ל 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. 

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

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

 היממתיים שנרשמו במהלך השנה בכל תחנה, לפי סדר יורד מבחינת ערכם.   
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זהה לתקן מק"ג/מ"ק, לממוצע השנתי כולל ימי השרב. זהו תקן   25: ערך סביבה שנתיב. 

 הדירקטיבה  אירופאית.

 יצויין שבדירקטיבה האירופאית לא נקבע ערך סביבה יממתי )תקן( למזהם.

 
 

 .2017לשנת   PM2.5סיכום מדידות חומר חלקיקי עדין נשים   .10טבלה 
 

 

תחנת 
 ניטור

ריכוז 
יממתי 

  מרבי        
  

 )מק"ג/מ"ק(

מס' היממות בהן  תאריך
נרשם ממוצע 
 יממתי  מעל

 מק"ג/מ"ק 37.5

 : 95%אחוזון 

 מרבי ריכוז יממתי
 18לאחר הורדת 

ממוצעים הגבוהים 
     ביותר

 )מק"ג/מ"ק(

 ממוצע שנתי

 )מק"ג/מ"ק(

 זמינות

% 

פרדס 
 חנה

51 23.12.17 15 37 22 83 )*( 

 

קרון 
איגוד 

 )נתניה(

66 15.11.17 39 43.5 27 90 

ערך 
 סביבה

  

 

חריגות  18 עד 
 בשנה

37.5 25 

 

 

 

במד  PM10לראש  PM2.5-הוחלף ראש דגימת החלקיקים מ 19.10.17לבין  14.9.17בתקופה שבין )*( 
 מחקריות בנושא אבק הפחם בשיתוף פעולה עם חברת ביצוע מדידות החלקיקים בפרדס חנה למטרת

 .PM2.5  מדידות נתונים שללירידה בזמינות ה )ארה"ב(. החלפת הראש גרמה DRIומכון ן וגרינויז'

 

 

 בקרון איגוד בנתניה, נרשמה חריגה בחלקיקים.

נערכה בדיקה לבדיקת מקור הזיהום. נכתב דו"ח בנוגע לבדיקה זו, שהועבר ליחידה הסביבתית 

בעיריית נתניה ולמנ"א. במסקנות הדו"ח לא נמצא גורם סביבתי יחיד לזיהום החלקיקי. כלל 

 הנתונים הועברו לטיפולה של העירייה.
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 :PM2.5ידות סיכום מד

 ממוצע יממתי ושנתי: 

  בצומת בתחום העיר נתניה 2017צבת במהלך הייתה מו, התחנה הניידת –קרון האיגוד :

, ובספורטק יהלום, קריית השרון, 14.05.17עד  1.1.17-שד' בניימין, מ-רח' ירושלים 

 .31.12.2017עד  15.05.17-נתניה, מ

  ריכוז החלקיקים העדיניםPM2.5  37.5בנתניה לא עמדו בערך הסביבה היממתי 

ערכים יממתיים מעל ערך הסביבה הנ"ל בכל תקופת  39כאשר נרשמו  .מק"ג/מ"ק

חריגות לשנה( .הערך היממתי המרבי  18המדידה בשני האתרים הנ"ל. )מותרות עד 

 .  15.11.2017-מ ק"ג/מ"ק שנרשם בספורטק יהלום ב 66היה  2017שנרשם בשנת 

 מערך הסביבה  16% -מק"ג/מ"ק, אשר חרג בכ 43.5בתחנה הניידת היה  95%ון ערך אחוז

 מק"ג/ מ"ק. 37.5היממתי 

  נבדקו הנתונים כתלות במטאורולוגיה ופרמטרים נוספים שונים  כגון שעות יום לעומת

בעלי השפעה ישירה או שעות לילה, אמצע שבוע מול סופי שבוע,. פרמטרים אלו הינם 

לא נמצא גורם יחיד או תלות ישירה בגורם ויר ומקורם. וחלקיקים באעקיפה על ריכוז 

כשלהו כגורם המזהם וכמקור לריכוזים החריגים הנמדדים בקרון איגוד. המיקום 

הטופוגרפי של קרון איגוד ביחס למקורות זיהום חלקיקיים שונים בצימוד למטאורולוגיה 

 .מקומית הינו גורם משמעותי במדידות המתקבלות

 ריכוז חלקיקי חנה פרדס :PM2.5  עמדו בערך הסביבה היממתי והשנתי למזהם, עפ"י

יממות בהם הריכוז הממוצע היממתי חרג מעל  15לעיל. נרשמו במהלך השנה  10טבלה 

מק"ג/מ"ק, כאשר מותר לחרוג מערך זה במהלך של עד  37.5מהזמן,  95%-ערך הסביבה ל

 יממות בכל אתר מדידה. 18

 תיים החריגים נמדדו עקב סופות אבק טבעיות .חלק מהערכים היממ 

 ממוצע שנתי

   ל השנתינרשמה חריגה מערך הסביבה בתחנת פרדס חנה לא-PM2.5  בתחנת הניטור .

 הניידת שהוצבה בנתניה נרשמה חריגה מערך הסביבה השנתי.

 השרב וסופות האבק.  לשם ניתוח תוצאות החלקיקים נרשמו הימים בהם זוהו ארועי

תחנות הניטור )פרדס חנה ונתניה( ונמצאה  2נערכה השוואה עבור מדידות החלקיקים בין 

 התחנות.  2עלייה בריכוזי החלקיקים הנמדדים בימים אלו ב 

  ,עפ"י מדידות בהמשךPM2.5  יממות בהן  15בתחנת הניטור בפרדס חנה, זוהו לפחות

ם אלו סומנו כימים בהם הזיהום החלקיקי נובע . ימינרשמו ריכוזי חלקיקים חורגים

בהתאם למדידות המזהם בתחנת פרדס חנה: מאירועי תנאי השרב וסופות האבק. פירוט 

 א'. 10ראה טבלה 
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 , ]מק"ג /מ"ק[2017שנרשמו במערך הניטור במהלך שנת  PM2.5ריכוזים יממתיים של  :7תרשים 

 

 

                                   

  על פי תחנת ניטור פרדס חנה. רשימת מס' ימי סופות אבק א': 10טבלה 

                                                  

של  ריכוז יממתי מרבי 

 PM2.5חלקיקים 

בתחנת ניטור פרדס 

 חנה

 )מק"ג/מ"ק(

 תאריך

43.3 09/02/2017  

44.2 01/03/2017  

46.4 12/03/2017  

47.6 12/04/2017  

48.8 13/11/2017  

45.6 14/11/2017  

48.1 15/11/2017  

47.2 16/11/2017  

38.4 17/11/2017  

40.1 18/11/2017  

42.6 19/11/2017  

41.7 21/12/2017  

39.3 22/12/2017  

51 23/12/2017  

40.4 30/12/2017  

 אירועיםמס'  15

 

 37.5ערך סביבה יממתי: 
 מק"ג/מ"ק
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 2017ירועי זיהום אוויר בשנת א

עם הקמת מערך ניטור האוויר, הגדיר האיגוד "אירוע זיהום אוויר" כאשר נרשמת עליית ריכוזים 

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

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

חל"ב תחמוצות חנקן. ערכים אלו נקבעו על  125 ו/אוחמצנית -חל"ב גופרית דו 70ות רצופות לפח

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

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

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

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

 NOx-ו 2SOחצאי שעות. אירועים של עלייה בו זמנית בריכוזי  5שעתי המרבי שנמדד מבין אותן 

לעיל. אירועי עליית  1ר אורות רבין, לאחר בדיקה כיוון הרוח, עפ"י טבלה נרשמים כאירועים ממקו

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

 

 2017: מספר אירועים לפי תחנת ניטור ומקור הזיהום, בשנת  11טבלה  

 מס' תחנה תחנת ניטור אורות רבין                                                                         מקור אחר   

 1 בית אליעזר 43 4

 2 חדרה 3 21

 3 ברקאי 1 76

 5 אליקים 0 7

 7 פרדס חנה 2 6

 8 אליכין 10 2

 9 מנשה 17 0

 10 גבעת עדה 0 0

 11 גן שמואל 22 2

 12 המעפיל 8 3

 13 מגל 0 2

 14 כרם מהר"ל 0 0

 15 כרמל-ד. אל 0 0

 16 עמיקם 0 0

 17 א.א. פאחם 0 140

 סה"כ   106 263

       369                                               אירועים
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 אירועים 106אירועים, מהם   369נרשמו סה"כ   2017בהתאם לפירוט המופיע בטבלה לעיל, בשנה 

אירועים  263-מסה"כ כל האירועים, ו 29%ממקור ארובות תחנת הכוח אורות רבין, המהווים 

 . תחבורתיות שונותפליטות מקר יממקור "אחר", שמקורם בע

( ניתן 2016בהשוואת מספר האירועים שנרשמו בתחנות השונות למספר הארועים בשנה שעברה )

 לציין כמה נקודות:

 ,שנה במספר האירועים לעומת ה 95%ה של נרשמה יריד עבור תחנת ניטור פרדס חנה

 .בלבד 2 נרשמו, 2017ארועים בתחנה כאשר בשנת  37נרשמו 2016הקודמת.  בשנת 

  ,לעומת  2016-ב 45בבית אליעזר, לא חל שינוי משמעותי, חלה ירידה מזערית במספר האירועים

 ;2017-ב 43

 ( ,2017-ב 17אשתקד,  16במנשה מס' האירועים לא השתנה ;) 

  2016בגן שמואל ואליכין, מס' האירועים עלה בפקטור של פי שניים לעומת שנת ; 

 2017בשנת  8-, ל2016בשנת  1-בהמעפיל חלה עלייה במס' האירועים, מ. 

 2002-2017בין השנים   בהשוואה סיכום מספר אירועי זיהום אוויר בתחנות הניטור :12טבלה 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 מספר אירועים 
 ממקור אחר

 מספר  אירועים 
 שנה סה"כ אירועים מתחנת הכוח אורות רבין

 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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 16%-בסה"כ מספר האירועים, וירידה של כ 4% -חלה הפחתה של כ 2017על פי הטבלה לעיל, בשנת 

במספר האירועים שמקורם מאורות רבין. על כן, נמשכת מגמת הירידה באירועי הזיהום שחלה 

השנים האחרונות, המוסברת ע"י ההפחתה הדרגתית בפליטות תחנת הכח אורות רבין,  15במהלך 

העמסת התחנה והפחתה בתכולת הגפרית בפחם ששימש לשריפה במהלך שנים אלה. עקב ירידה ב

 .                                                                                         6-ו 5ביחידות   2SO-ו xNOהופעלו המתקנים להפחתת פליטות  2017בנוסף, כמו כן, בשנת 

ת מגמת עלייה מתונה במספר האירועים מ"מקור אחר" הנובעים נמסתמ 2017יחד עם זאת, בשנת 

 .2016לעומת  2%-קר מפליטות התחבורה, בכיבע

 

                                            

 

 :8תרשים 
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 סיכום הממצאים: 

 

  2016לעומת שנת  האירועיםבסה"כ מספר  4% -חלה הפחתה של כ 2017בשנת  .1

תחנת מלעומת השנה הקודמת, במספר האירועים שמקורם בפליטות  16%חלה ירידה של  .2

השנים האחרונות המוסברת ע"י  15נמשכת מגמת הירידה במהלך כך שהכח אורות רבין . 

 2017ההפחתה הדרגתית בפליטות תחנת הכח אורות רבין בשנים אלה בכלל ובשנת 

, 12.  )טבלה 6-ו 5ביחידות   2SO-ו xNOת המתקנים להפחתת פליטות בפרט, לאחר הפעל

 (                                                                      8תרשים 

השפעת הפליטות מארובות תחנת הכח אורות רבין משתקפת בעיקר בנתוני תחנות הניטור  .3

 (. 9ן )תרשים הקרובות בית אליעזר, מנשה, גן שמואל, אליכי

 תחנות הניטור חדרה, ברקאי, אום אל פאחם, מושפעות בעיקר מפליטות התחבורה. 

במספר האירועים שנרשמו  95%-חלה ירידה משמעותית של כ בתחנת הניטור בפרדס חנה, .4

 .2017-בלבד, ב 2-, ל2016-ב 37-, אשר ירד מ2017-ב

רות רבין, שכיחים יותר שמקורם באו NOx-ו SO2כבכל השנים, אירועי העלייה בריכוזי  .5

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

אירועי עלייה בריכוזי תחמוצות החנקן )"מקור אחר"( שכיחים בחדשי החורף בשעות  .6

 הבקר המוקדמות ואחרה"צ בשעות העומס התחבורתי.
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 הכוח אורות רבין לאחר הקמת הארובה הרביעית החדשה  )צילום: עמי חתוכה(תחנת 

 

שש יחידות ייצור חשמל קיטוריות מוסקות בפחם, יחידות כוללת תחנת הכוח אורות רבין בחדרה 

מחוברות לארובה  2-ו 1חידות מס' . י 1984-1981הוקמו בין השנים  4עד  1. יחידות 6עד  1מס' 

-1996הוקמו בין השנים   6-ו 5ה מדרום. יחידות  ימחוברות לארובה השני 4-ו 3 הדרומית, יחידות מס'

ארובה רביעית חדשה, הצפונית ביותר, הוקמה במסגרת  .וחוברו לארובה השלישית הגבוהה 1995

טיפת גזי גופרית לש FGD))שני סולקנים  התוכנית כללה בניית. 6-ו 5תכנית הפחתת פליטות מיחידות 

להפחתת  SCR, וכן בניית שני מתקני מגזי הפליטה של היחידות בתרחיף מימי של אבן גירדו חמצנית 

לאוויר דרך הארובה סילוק גופרית דו חמצנית, נפלטים לאחר  הגזים,. פליטות תחמוצות חנקן

כשהם רטובים ואילו הארובה השלישית הגבוהה אינה פעילה באופן שוטף ומשמשת  החדשההרביעית 

הגזים יעברו דרך הארובה הגבוהה במצבים הבאים: במהלך כיבוי או התנעה של כארובת מעקף. 

   .6או  5, במהלך עבודות תחזוקה או בזמן תקלה של הסולקנים של יחידות  6 -ו 5יחידות 
 

 נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח אורות רבין  : 13טבלה  

 גובה הארובה  מיקום הארובה 
 )מטר(

יחידות יצור חשמל 
 מחוברות לארובה

הספק  מרבי ליחידת יצור 
 חשמל )מגוואט(

 360 .2-ו 1יחידות מס'  250 דרומית

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

 - .6-ו 5ארובת מעקף ליח'  300 מרכזית גבוה

 )*( 570 , שתי ארובות )*(  6-ו 5יח'  250 צפונית )חדשה(

 הספק מותקן מגוואט 2,580 יחידות יצור 6 ארובות 4 סה"כ

מועברים דרך הארובה  6-ו 5, גזי הפליטה של יחידות 2017( במהלך FGD) SO2-)*( לאחר הפעלת סולקני ה

בעת תקלה או תחזוקת הסולקנים, יועברו   .הצפונית החדשה הכוללת בתוכה שתי ארובות פנימיות מופרדות
 גזי הפליטה לארובה המרכזית הגבוהה. 
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 התוכנית להפחתת פליטות מתחנת הכוח אורות רביןיישום 

בגזי הפליטה  xNO ותחמוצות חנקן  2SOחמצנית -התקנת אמצעי הפחתת גופרית דו, התכניתמהות 

 .2016מופיע בדו"ח שנתי בתחנת הכוח אורות רבין. ראה הסבר מפורט ה 6-ו 5מיחידות הייצור מס' 

  

הארובה הרביעית  גם והופעלה SO2הסולקנים להפחתת ו בהדרגה שני פעלוה 2017במהלך שנת 

ומופעלת  ארובת מעקף בהתאם לתנאי היתר הפליטההישנה הפכה ל 5+6הארובה הגבוהה  .החדשה

. הגזים המטופלים יוצאים דרך הארובה הרביעית ותרק בעת תחזוקת הסולקנים או בזמני תקל

חות גבוהה, לכן נוצרת פלומה נראית מעלות צלסיוס ורטובים, בעלי ל 55החדשה בטמפרטורה של 

מאוחסן בסילוסים הנמצאים בתוך מבנה הארובה או מוזרם בתהליך של אדי מים. הגבס שנוצר 

 ישירות למשאיות.

 

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

 הייצור בעת הקמתן בתחנת כוח.אלקטרוסטטיים, אשר הותקנו ביחידות 

 

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

 , ויעברו תהליך של שימור על מנת לאפשר הפעלתם בעת חירום בלבד.2022שנת 

להכנת היחידות והכנסתן לשימור. האיגוד בדק את  חברת חשמל הגישה תוכנית 2017בשנת 

התוכנית  והעביר הערותיו למשרד להגנת הסביבה. כיום, עמדת האיגוד: סגירה מוחלטת של יחידות 

פחמיות ישנות אלה והקמת יחידות ייצור חשמל חדשות בטכנולוגית מחזור משולב יעילות יותר 

 הפועלות על גז טבעי בשטח תחנת הכוח.

 

 2017במהלך  6-ו 5ביחידות  SO2-עולות הפעלת סולקני התיאור פ

, בשתי 2SOלהפחתת פליטות  FGDסולקנים מסוג  2הושלמה בנייתם של  6201שנת מהלך ב

, לרבעון 6ושל יחידה מס'  2017לסולקן נדחה לרבעון הראשון של  5היחידות. חיבור יחידה מס' 

  .באישור המשרד להגנת הסביבה 2017השלישי של 

בתחילת השנה נערכו בדיקות קבלה לאמצעים החדשים הנ"ל בשיתוף עם נציגי יצרני הציוד,  

, לארובה החדשה.  בתהליך זה נבדקו המערכות 5במטרה להתחיל את הזרמת הגזים מיחידה מס' 

מהיבטי תפעול, חשמל, בקרה, ביצועים וכד'. במהלך הבדיקות דווח ע"י חברת החשמל במחצית 

התגלו תקלות במספר רכיבים בציוד אשר נדרש לתקנם, ורכיבים אחרים נדרש  חודש פברואר כי

 להחליפם. 

. לאחר שגזי הפליטה 31.3.17-ל 28.02.17-מ  5כתוצאה  מכך נדחה מועד הזרמת הגזים מיחידה 

, היה צורך בכיולים ביחידות הייצור כמערכת כוללת אחת. חברת FGD-החלו לעבור דרך מערכת ה

 .31.5.17,  5י תעמוד  במועד שנקבע לסיום תהליך הכיול והאופטימיזציה ביחידה החשמל הודיע כ

ופליטתם דרך הארובה  FGD-לוחות הזמנים לחיבור גזי הפליטה למערכת ה 6בנוגע ליחידה 

 . 10.12.17עד לתאריך  15.10.17החדשה נדחו גם הם מתאריך 
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 להלן סיכום הפעולות ביחידות במהלך השנה:

 

 :5יחידה 

-והחל תהליך הכנסה לניצול  של מערכות ה ביחידה  FGD-מתקן ההופעל לראשונה  2017מרץ ב

FGD  מכשירי הניטור ת הרצ בוצעה בחודש אפרילואפריל. אשר נמשך במהלך החודשים מרץ

 .5הרציף שהותקנו בארובה החדשה של יח' 

אך בשל תקלות חוזרות   5ביחידה  FGD-תקופת הרצת מתקן ה הסתיימה  1.6.17תאריך ב

ועיכובים בהפעלת מערכות נלוות הוגשה ע"י חברת החשמל, בקשה למשרד להגה"ס לא לחשב 

 לתאריך עפ"י היתר הפליטה , עד תתקלות מותרולשנה לגבי שעות  120במסגרת  FGD-תקלה ב

 .2.6.17תאריך בע"י המשרד  הבקשה אושרה ,  15.8.17

 3למשך  5של יחידה   FGD-מתקן ה להפסקתע"י חברת החשמל קשה הוגשה ב  2017אוגוסט ב

קו הזנה משותף לשתי היחידות . ,  FGD-ימים לצורך חיבור קו לחץ גבוה חליפי של מי תהליך ל

 5+6הגזים נפלטו דרך ארובת  -מובהר כי יחידות הייצור המשיכו לעבוד במהלך העבודות הנ"ל

 15.08.17-בערב ל 12.8.17באישור המשרד להגה"ס בין הופסק  FGD -, מתקן ההישנה )מעקף(

 בבוקר

 ופה זו.קהסביבתיים בת 2SOעפ"י בדיקת האיגוד לא נרשמו עליות בריכוזי 

 

 :6יחידה 

תהליך הכנסה לניצול החל הדממה ממושכת של כשנה ו לאחר 2017הופעלה בחודש מרץ  6יחידה 

 היחידה על כלל מערכותיה. 

, ותהליכי ההכנסה לעבודה 6לניצול התגלתה תקלה בטורבינה של יחידה תהליכי הכנסה במסגרת 

. בעקבות תקלה זו חברת החשמל הגישה בקשה  2017של היחידה הופסקו עד לתחילת חודש יוני 

עד לתאריך  15.10.17לדחיית לוחות הזמנים לסיום ההרצה  של מתקני הפחתת פליטות, מתאריך 

 , הבקשה אושרה. 10.12.17

הסתיים הליך ההנעה של היחידה והחל תהליך הכנסה לניצול של כלל מערכות  7.6.17בתאריך 

 .  FGD-וה SCR -הפחתת הפליטות כולל אמצעי ההפחתה הראשוניים ומערכות ה

. )הלו"ז שאושר ע"י המשרד FGD-לארובת ה 6החלה הזרמת גזים מיחידה  29.8.17תאריך ב

, דבר שהביא לסיום פרויקט 10.12.17 -תהליך בדיקות הקבלה הסתיים ב (.10.9.17להגה"ס היה עד 

 התקנת המערכות להפחתת הפליטות באורות רבין . 
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 1-4אירועים ביחידות 

הפסקות בדחק )כלומר הפסקות לא  4 -הפסקות יזומות ו 9  2017התרחשו בשנת  1-4ביחידות 

המשמעות  מתוכננות שמתרחשות ע"י מערכת הבקרה של הדוד באופן אוטומטי ובפתאומיות(.

 לכידת מתקן של הפסקה בדחק היא פליטות מוגברות של חלקיקים עקב הפסקת פעולת

ם תהליך הנעה של בטיחות. ג מטעמי מידי באופן( האלקטרוסטטיים המשקעים) החלקיקים

יחידה עלול להיות מלווה בפליטות מוגברות של חלקיקים ולא תמיד התהליך מצליח בנסיון 

 הראשון .

.  22:00 לשעה סמוך 14.9.17  חמישי התרחש ביום 2017אחד האירועים המשמעותיים בשנת 

 חור עקב בדחק נפסקה רבין אורות הכוח בתחנת 2 יחידה 2017 בספטמבר 15 -ל 14 שבין בלילה

 שקעו אשר גדולה רטובים בכמות אפר חלקיקי לפליטת וגרמה בתוך הדוד מים בצנרת שנוצר

 האפר נראה בייחוד על גבי רכבים ובחצרות הבתים. .חדרה העיר ברחבי

ד  ועוהג האיגוד להפיץ דו"ח, הכולל תיחריגים נ םהאיגוד עוקב אחר האירועים ולאחר אירועי

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

הסביבתי במידת הצורך. באירועים שנגרמו עקב חור בדוד נדרשו דוחות מפורטים מתחנת הכוח 

 ונבדק עמידה בנהלי תחזוקה של התחנה והאפשרות למנוע תקלות דומות בעתיד. 

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

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

 .2017עקב תקלות במהלך שנת  1-4רשימת אירועי הפסקות יחידות הייצור ביחידות  

מספר 
 יחידה

תאריך 
 הפסקה

תאריך 
 החזרה

נפילה יזומה 
 התקלהפירוט  או דחק

 הדוד עבד רצוף כל השנה - - - 1יחידה 

 2יחידה 
 דחק 23.03.17 23.03.17

החלפת מחשב עקב  -עבודה בסיכון 
 תקלה במערכת הויסות של היחידה

 חור בדוד )חוסך( דחק 26.09.17 14.09.17

 שיפוץ מתוכנן יזום 29.12.17 28.09.17

 3יחידה 
 במערכת נוזל הידראוליטיפול בנזילה  יזום 21.03.17 20.3.17

 חור בדוד יזום 30.05.17 24.5.17

 סדק בדיארטור יזום 21.12.17 19.12.17

 4יחידה 

 דחק 15.01.17 15.01.17
הנעה  תניסיונו 3שריפה במטחנת פחם. 

 של היחידה.

 שיפוץ מתוכנן יזום 26.06.17 24.03.17

 רעידות בטורבינה יזום 21.07.17 19.07.17

 פריצה בקו מי הזנה יזום 01.08.17 01.08.17

 חור בחוסך יזום 21.08.17 13.08.17

 דחק 17.11.17 26.10.17
תקלה בהזנת מים לדוד + בדיקת 

 רוטור טורבינה

 איתור וטיפול בחור בדוד יזום 16.12.17 05.12.17
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 פיקוח על תוצאות הניטור הרציף בארובות תחנת הכוח אורות רבין 
 

תוצאות הניטור הרציף בארובות תחנת הכוח אורות רבין, לבדיקת האיגוד פיקח על  2017במהלך 

, 30.09.16 -בלחברת החשמל  י השר להגנת הסביבה ע"שנמסר  יתר הפליטההבדרישות ה עמידת

כולל הגבלות מעודכנות לפליטת ההיתר  .2016 אוקטוברההיתר נכנס לתוקף ב .על פי חוק אוויר נקי

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

, SO2-)גופרית דו חמצנית בפרויקט הפחתת פליטות(, דרישות לניטור רציף של המזהמים בארובות

לרבות נתוני צריכת פחם  , דרישות דיווח, חלקיקים ופרמטרים תפעוליים(NO-תחמוצות חנקן

  , ועוד.ם בארובותואיכותו, ביצוע דיגומי

 

, לאחר יישום תכנית היתר הפליטהמרביים עפ"י דרישות יממתיים ערכי פליטה  :14 טבלה
 )ארובה החדשה( בתחנת הכוח אורות רבין: 6-ו 5הפחתת פליטות ביחידות ייצור 

 
 

 4 - 1יחידות   מזהם
 )מ"ג/מק"ת(

 6-ו 5יחידות  
 )מ"ג/מק"ת( 

 150 1,380 גופרית דו חמצנית

 150 1,300 תחמוצות חנקן

 (2017)עד סוף שנת  50 50 חלקיקים

 

 

 היתר הפליטה מאפשר חריגה מערכי הפליטה הנ"ל במקרים הבאים:

 שעות לשנה 120בעת תקלה באמצעי טיפול בגזי פליטה, עד  .1

 בעת תקלה ביחידת ייצור .2

 בזמני הנעה והדממה של יחידת ייצור .3

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

 ביחידת ייצור

בזמן ביצוע בדיקות כיול, בדיקות כשירות, תחזוקה מונעת וכדומה על פי תוכנית שאושרה  .5

 מראש.

מכלל הממוצעים השעתיים במהלך  5%מותרות חריגה בריכוז החלקיקים של   1-4ביחידות  .6

 שנה.
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 אורות הכוח בתחנתובצריכת הפחם  החשמל בהיקף ייצורחלה עלייה  2017לפי התרשים, בשנת 

פעלו יחד ברציפות בעומס  6-ו 5שתי יחידות הייצור הגדולות , הסיבות לכך:  2016לעומת שנת  רבין

, בעקר בעונת הקיץ, בהשוואה לשנתיים הקודמות בהן 2017גבוה במהלך המחצית השנייה של שנת 

במהלך  .היו מודממות  לסירוגין לצורך התקנת האמצעים להפחתת פליטות כאמור לעיל 6-ו 5יח' 

הייתה  5פליטות, יחידה  הפחתת אמצעי להתקנתץ הושבתה החל מחודש מר 6' יח' מס 2016

וגם  NOx-מודממת במהלך כחודשיים בתחילת השנה לצורך התקנות אמצעים הפחתה ראשוניים ל

 לתיקון 4עד  1' מס יחידות של  . כמו כן, חלו השבתות SCRבחודש יולי, לחיבור וסנכרון מתקן 

  .ותחזוקה תקלות

, נשמרת מגמת ירידה 2017שבשלושת השנים האחרונות כולל בשנת למרות אמור לעיל, ניתן לראות 

בייצור החשמל וצריכת הפחם בתחנת הכוח אורות רבין, עקב  הגברת השימוש בגז טבעי והעלייה 

בפעולתן של תחנות כוח מוסקות בגז טבעי בארץ, תוך הפחתה הדרגתית בשימוש בפחם בתחנות 

 .2016יטה שנכנס לתוקף באוקטובר הכוח הפחמיות, גם עפ"י דרישות היתר הפל

 

 :איכות הפחם

בממוצע  0.43%משקלי בכל עת ו 0.69%נדרשת תכולה מרבית של גופרית של על פי היתר הפליטה  

לא ,  6-ו 5ביחידות  2SOלאחר הפעלת  הסולקנים להפחתת עם זאת,  -שנתי, בכל יחידות הייצור

 לגבי יחידות ייצור אלה. בפחם קיימת עוד דרישה לתכולה מרבית של גופרית

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

משקלי  0.60%, הדרישה עבור יחידות אלה הינה לתכולת גופרית מרבית של עד 1.04.2017-החל מ

 בממוצע שנתי.  0.43% -בכל עת ו

 משקלי בממוצע שנתי. 13%בית של בנוגע לתכולת האפר, נדרש בהיתר הפליטה תכולת אפר מר
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ת לתכולת הגופרית הנדרשהגבלה בסף הה תחנת הכוח עמד 2017בשנת בהתאם לתרשים לעיל, 

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

 .קולומביאני, דרום אפריקני ועל פחם רוסיבעקר סל הפחמים התבסס  2017
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  רציף בארובות תחנת הכוח אורות רביןה ניטורפיקוח על תוצאות ה

רבין, עליהם מתקיים מעקב צמוד ע"י המזהמים העקרים הנפלטים מארובות תחנת הכוח אורות 

האיגוד הם:  חד תחמוצת החנקן, גופרית דו חמצנית וחלקיקים. ריכוז החנקן החד חמצני הנפלט 

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

ות בתכולת הגופרית בפחם .  ריכוז הגופרית הדו חמצנית הוא כתל5+6המזהם שהופעלו ביחידות 

. ריכוז החלקיקים הנפלטים הינו 5+6ויעילות המערכות להפחתת המזהם שהורכבו גם הם ביחידות 

נתוני  . כתלות בתכולת האפר בפחם הנשרף וביעילות אמצעי ההפחתה )משקעים  אלקטרוסטטיים(

רכז הבקרה פליטה מארובות תחנת הכוח אורות רבין מתקבלים בזמן אמת, כל שש דקות, במ

ריכוז  -באיגוד, ממדי הניטור הרציפים המותקנים בהן עפ"י דרישת היתר הפליטה. הנתונים כוללים

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

זים, ועד.  כמות הפחם המוזנת לדודים, נפח גזי הפליטה, טמפרטורה, תכולת חמצן ומים של הג

נתוני הניטור הרציף של ריכוזי המזהמים בארובות מתקבלים באיגוד כערכים מנורמלים. נתוני 

 מוצגים בטבלאות ובתרשימים להלן.  2017הניטור הרציף המרביים לשנת 

מ"ג/מ"ק בממוצע יממתי  1300בנוגע לתחמוצות חנקן, היתר הפליטה מאפשר פליטה מרבית של  

לאחר גמר  .עד להתקנת אמצעי ההפחתה 5-6, וגם ביחידות 1-4שעתי, ביחידות ופי שניים לממוצע ה

 .לעיל 14, הדרישות הן עפ"י הערכים בטבלה 6-ו 5הפעלת אמצעי  ההפחתה ביחידות 

מ"ג/מ"ק ממוצע יממתי ופי  1380לגבי גופרית דו חמצנית, היתר הפליטה מאפשר פליטה מרבית של 

לאחר גמר הפעלתם,  .עד להפעלת הסולקנים 5-6, וגם ביחידות 1-4שניים לממוצע השעתי, ביחידות 

 .לעיל 14הדרישות הן עפ"י הערכים בטבלה 

 

 

 עפ"י הנתונים בטבלאות והגרפים להלן, לא נרשמה חריגה מסף הוראות היתר הפליטה.
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, 2SO)לאחר הורדת רווח בר סמך( של גופרית דו חמצנית,  שעתי מרבי: סיכום ריכוז 15טבלה 
 2017מארובות תחנת הכוח אורות רבין, 

 

ארובה 

 (12דרומית)

ארובה 

 (34אמצעית)

ארובה 

 (56צפונית)

-ארובה חדשה 

 5יח'

 6יח'-ארובה חדשה 

 

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

 ינואר    676 608 644

 פברואר   708 796 763

 מרץ   610 648 692

 אפריל   534 523 512

 מאי   893 721 779

 יוני  181  644 486 563

 יולי  183 572 551 593

 אוגוסט  165 531 759 540

689 687 
 

 ספטמבר 216 192

781 742 
 

 אוקטובר 296 204

515 559 
 

 נובמבר 282 163

722 788 
 

 דצמבר 144 165

781 788 893 
ערך  296 204

 מרבי
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, 2SO)לאחר רווח בר סמך( של גופרית דו חמצנית,  יממתי מרבי: סיכום ריכוז 16טבלה 
 2017מארובות תחנת הכוח אורות רבין, 

 
ארובה 

 (12דרומית)

ארובה 

 (34אמצעית)

ארובה 

 (56צפונית)

-ארובה חדשה 

 5יח'

-ארובה חדשה 

  6יח'

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

ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(

ריכוז 

 חודש )מ"ג/מק"ת(

 ינואר    521 536 571

 פברואר   657 729 711

 מרץ   550 601 604

 אפריל   496 481 532

 מאי   790 664 733

 יוני   44 434 530

 יולי  134 532 497 512

 אוגוסט  96 496 522 518

617 609 
 

 ספטמבר 101 88

737 696 
 

 אוקטובר 93 97

499 501 
 

 נובמבר 107 74

676 730 
 

 דצמבר 83 88

 ערך מרבי  107 790 730 737
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, מארובות NOמרבי )לאחר רווח בר סמך( של תחמוצות חנקן,  שעתי: סיכום ריכוז 17טבלה 
 2017רבין, תחנת הכוח אורות 

 
ארובה 

 (12דרומית)

ארובה 

 (34אמצעית)

ארובה 

 (56צפונית)

-ארובה חדשה 

 5יח'

-ארובה חדשה 

  6יח'

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

ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(

ריכוז 

 חודש )מ"ג/מק"ת(

 ינואר    166 995 826

 פברואר   141 1002 871

 מרץ   182 918 880

 אפריל   215 871 819

 מאי   132 826 709

 יוני  279 582 862 864

 יולי  285 477 894 949

 אוגוסט  253 308 1460 802

 ספטמבר 189 219  955 911

 אוקטובר 137 215  959 945

 נובמבר 218 209  1051 997

 דצמבר 258 295  1116 991

 ערך מרבי 258 295 582 1460 997
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, מארובות NOמרבי )לאחר רווח בר סמך( של תחמוצות חנקן,  יממתי: סיכום ריכוז 18טבלה 
 2017תחנת הכוח אורות רבין, 

 
ארובה 

 (12דרומית)

ארובה 

 (34אמצעית)

ארובה 

 (56צפונית)

-ארובה חדשה 

 5יח'

-ארובה חדשה 

  6יח'

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

ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(

ריכוז 

 חודש )מ"ג/מק"ת(

 ינואר    118 883 778

 פברואר   92 942 818

 מרץ   91 858 804

 אפריל   113 769 763

 מאי   98 695 640

 יוני  117 698 657 729

 יולי  106 203 802 801

 אוגוסט  108 119 982 739

790 857 
 

 ספטמבר 107 116

863 878 
 

 אוקטובר 106 88

853 963 
 

 נובמבר 139 106

845 1004 
 

 דצמבר 102 118

 ערך מרבי 139 118 698 1004 863
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 מארובות תחנת הכוח   חלקיקים)לאחר רווח בר סמך( של  מרבי שעתי: סיכום ריכוז 19טבלה 
 2017אורות רבין, 

 
 

ארובה 

 (12דרומית)

ארובה 

 (34אמצעית)

ארובה 

 (56צפונית)

-ארובה חדשה 

 5יח'

-ארובה חדשה 

  6יח'

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

ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(

ריכוז 

 חודש )מ"ג/מק"ת(

 ינואר    0 42 91

 פברואר   0 26 31

 מרץ   2 40 66

 אפריל   3 38 44

 מאי   27 63 75

 יוני  0 0 55 114

 יולי  0 0 43 88

 אוגוסט  0 0 82 66

84 41 
 

 ספטמבר 0 31

55 50 
 

 אוקטובר 0 0

79 68 
 

 נובמבר 0 0

58 68 
 

 דצמבר 0 0

 ערך מרבי 0 31 27 82 114
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מרבי )לאחר הורדת רווח בר סמך( של חלקיקים  מארובות תחנת  יממתי: סיכום ריכוז 20טבלה 
 2017הכוח אורות רבין, 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ארובה 

 (12דרומית)

ארובה 

 (34אמצעית)

 ארובה

 (56צפונית)

-ארובה חדשה 

 5יח'

-ארובה חדשה 

  6יח'

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

ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(

ריכוז 

 חודש )מ"ג/מק"ת(

 ינואר    0 18 30

 פברואר   0 15 4

 מרץ   0 12 7

 אפריל   2 13 6

 מאי   3 27 23

 יוני  0 0 44 14

 יולי  0 0 35 35

 אוגוסט  0 0 37 15

15 28 
 

 ספטמבר 0 1

23 39 
 

 אוקטובר 0 0

23 25 
 

 נובמבר 0 0

11 37 
 

 דצמבר 0 0

 ערך מרבי 0 1 3 44 35
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  :סיכום תוצאות הניטור הרציף
 

כאמור, הוראות היתר הפליטה מאפשרות חריגה מערכי הפליטה במקרים של תקלה באמצעי 

שעות לשנה, בעת תקלה  120הטיפול להפחתת פליטות בעת תקלה באמצעי טיפול בגזי פליטה, עד 

ביחידת ייצור; בזמני הנעה והדממה של יחידת ייצור; בעת ביצוע בדיקות קבלה לאמצעים חדשים 

זהמי אוויר וציוד חדש ביחידת ייצור; בזמן ביצוע בדיקות כיול, בדיקות להפחתת פליטות מ

 כשירות, תחזוקה מונעת וכדומה על פי תוכנית שאושרה מראש.

ממוצע שעתי תקף אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה, ולגבי ערכי הפליטה של חלקיקים 

מ"ג/מק"ת( של  100ערך הפליטה ), מותרת חריגה מריכוז חלקיקים של פי שניים מ4עד  1ביחידות 

 מכלל הממוצעים השעתיים במהלך שנה אחת. 5%

בארובות לא חרגו מסף ערכי הפליטה המותרים, בהתאם לחריגות  NOותחמוצות חנקן  SO2ריכוזי 

היו במהלך השנה בתהליכי בדיקות קבלה וכיול כלל  6-ו 5מותרות ליחידות, כאשר יחידות 

 המערכות להפחתת פליטות.

חריגות שעתיות מערך הפליטה השעתי המרבי בחודש יוני,  2וגע לריכוזי החלקיקים, נרשמו בנ

משעות התפעול  5%. היות והיתר הפליטה מאפשר חריגה במשך 2-ו 1בארובה המשותפת של יח' 

מסה"כ שעות התפעול השנתי של היחידות,  2-ו 1השנתיות, אחוז מס' שעות החריגה ב יחידות 

 .0.02% -הייתה כ

מהזמן  5%-היו נמוכים מאד יחסית למכלל שעות התפעול השנתי אחוז שעות החריגה לכן 

 .יתר הפליטהלא נרשמה חריגה מסף הוהמותרים, 

 

 2017 -דיגום בארובות תחנת הכוח אורות רבין 

. הבדיקות התקופתיות בוצעו 2017להלן סיכום תוצאות מדידות בארובה שהתבצעו במהלך שנת 

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

מראות עמידה בערכי הפליטה של תחנת הכוח אורות רבין. אין חריגה מסף התקנות. הבדיקה 

)מתקן טיפול להפחתת תחמוצות   SCRלאחר הפעלת  56בוצעה בארובה  5התקופתית של יחידה 

 חנקן( ולפני הפעלת הסולקנים ומעבר לארובה החדשה.

בוצע דיגום פתע בארובה החדשה. תוצאות  5לאחר הפעלת והרצת מערכת הסולקנים של יחידה 

 דיגום הפתע עומדות בתקני הפליטה החדשים של היחידה.

 

בריכוזי תחמוצות חנקן  90% -ניתן לראות את הירידה המשמעותית של כמתוצאות הבדיקות 

. גם תוצאות בדיקות פתע 5ותחמוצות גופרית כתוצאה מהפעלת מתקני  הפחתת הפליטות ביחידה 

לאחר התקנת האמצעים להפחתת פליטות הראו  5שנערכו ע"י המשרד להגנת הסביבה ביח' 

 עמידה בערכי הפליטה שבהיתר הפליטה.

 

 

 

 



 [61] 

 

 :2017להלן תוצאות דיגומי ארובה שנערכו ע"י חברת החשמל בארובות אורות רבין בשנת 

 

לאחר  5בטבלה הבאה מובאות תוצאות דיגומי פתע שנערכו ע"י המשרד להגנת הסביבה ביחידה 

 הפעלת מתקני הפחתת פליטות ביחידה

 

 

ארובה 56ארובה 34ארובה 12נקודת דיגום

1+23+45יחידות עובדות

19-20.3.1712-13.3.175-6.3.17תאריך דיגום

          1,220,725            2,011,251            2,028,509מ"ק/שעה-ספיקה

ערך פליטהסימולמזהם  נבדק

8.122.24.9מ"ג/מק"תPM50חלקיקים

12341204100.9מ"ג/מק"תNOX as NO21300תחמוצות חנקן

531606716.9מ"ג/מק"תSO21380גופרית דו חמצנית

7.25.47.5מ"ג/מק"תCO200פחמן חד חמצני

.2.94.73N.Dמ"ג/מק"תאין תקןHClמימן כלורי

.N.D.N.D.N.Dמ"ג/מק"תאין תקןHBrמימן ברומי

32.813.50.31מ"ג/מק"תאין תקןHFמימן פלואורי

.N.D.N.D.N.Dמ"ג/מק"תאין תקןClכלור

.N.D.N.D.N.Dמ"ג/מק"תאין תקןBrברום

.N.D.N.D.N.Dמ"ג/מק"תאין תקןFפלואור

4.70E-097.20E-095.00E-09מ"ג/מק"תDioxin1.00E-07דיאוקסינים

ריכוז נמדד בארובה

בדיקת פתע 3בדיקת פתע 2בדיקת פתע 1

555יחידות עובדות

21.12.1721.12.1721.12.17תאריך דיגום

          1,371,544            1,444,595            1,382,004מ"ק/שעה-ספיקה

ערך פליטהסימולמזהם  נבדק

-0.8>3.7מ"ג/מק"תPM50חלקיקים

126127120מ"ג/מק"תNOX as NO2150תחמוצות חנקן

24.933.9>25>מ"ג/מק"תSO2150גופרית דו חמצנית

2.7>2.7>2.7>מ"ג/מק"תCO200פחמן חד חמצני

-0.0004>0.0004>מ"ג/מק"תHg0.03כספית ותרכובויתיה

-Cdקדמיום

-Tlתליום

-Sbאנטימון

-Asארסן

-Pbעופרת

-Crכרום

-Coקובלט

-Cuנחושת

-Mnמנגן

-Niניקל

-Vונדיום

-Snבדיל

-Asארסן

-C20H12בנזו-א-פירן

-Cdקדמיום

-Coקובלט

-Crכרום

0.050.011

מ"ג/מק"ת

מ"ג/מק"ת

מ"ג/מק"ת

<0.004

0.017

0.004

ריכוז נמדד בארובה

0.05<0.004

0.50.111

ארובה 5
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תחנת הכוח חגית ממוקמת בין רכס הכרמל מצפון, לבין רמות מנשה מדרום בתחום המוניציפאלי 

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

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

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

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

 2013ובשנת  1יצור טורבינת גז מס' הוקמה יחידת י 2010טבעי כדלק ראשי וסולר כדלק משני. בשנת 

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

 מגוואט. 1,400 -חגית הוא כ

                         

 נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח חגית.

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

 מטר  45 256 טורבינת גז -1

 מטר 80 360 טורבינת גז + קיטור -2

 מטר  30 115 טורבינת גז - 3

 מטר  30 115 טורבינת גז -4

 מטר  30 115 טורבינת גז -5

 מטר  30 115 טורבינת גז -6

 מטר  70 100 טורבינת קיטור -7

 מטר  70 100 טורבינת קיטור -8

 מטר  70 119 טורבינת קיטור -9

  1395 סה"כ
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ייצור החשמל באתר חגית התבסס על גז טבעי. צריכת הסולר בתחנה עלתה ביחס לשנים  2017בשנת 

מספר שבועות באספקת הגז הטבעי ברמה הארצית הקודמות הסיבות העיקריות היו הפסקה של 

 ושיקולים של מנהל מערכת החשמל בחלוקת משאבי הגז הטבעי.

 
 

 2017סיכום נתוני תחנת הכוח חגית לשנת 

 5,455,123 ייצור חשמל )מגווט"ש(

 22,046 יחידות ייצור חשמל –שעות הפעלה בשנה 

 27,142.2 צריכת דלק סולר )טון/שנה(

 768,731.4 טבעי )טון/שנה(צריכת גז 
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 חגיתיגום בארובות תחנת הכוח ד

ע"י צוות מדידה של חברת החשמל  2017להלן סיכום תוצאות דיגומי ארובות שהתבצעו במהלך שנת 

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

בתחנה. תוצאות הבדיקות מצביעות על עמידה בערכי הפליטה של תחנת הכוח חגית בזמן עבודה 

 טבעי. בגז 

 

 2017לשנת ממצאי דיגום בארובות תחנת הכוח חגית  ריכוז

 

 
 

 חגיתתחנת הכוח בארובות  פיקוח ניטור רציף

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

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

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

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

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

 ספיקת גז טבעי וספיקת סולר המוזן לכל יחידה. 

מתקבלים מהניטור עיבוד הנתונים ה. 2016תחנת הכוח חגית קיבלה היתר פליטה בחודש ספטמבר 

 היתר הפליטה הבאים:הרציף מבוצע על בסיס תנאי 

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

 הפליטה , בתנאים אלה:

 ממוצע תקף ליממה אינו עולה על ערכי הפליטה. .1

 ממוצע תקף לשעה אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה. .2

ממוצע תקף הינו ממוצע אריתמטי שעתי נמדד של ריכוז המזהם ביחידות מ"ג/מק"ת  .3

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

 מזהם. 

מ"ג/מק"ת ואילו ערך הפליטה בזמן  50ערך הפליטה בזמן שריפת גז טבעי ביחידות הוא  .4

 מ"ג/מק"ת. 120שריפת סולר ביחידות הוא 

היתר הפליטה מחריג מזמני החישוב זמני הנעה והדממה של יחידות, זמני עבודה בהם  .5

מההספק הנקוב, זמנים של תקלות באמצעי באמצעי טיפול  70% -הספק היחידה נמוך מ

 בגזי פליטה, כיול, כשירות ותחזוקה מונעת.

 

 

יחידה 6יחידה 5יחידה 4יחידה 3יחידה 2יחידה 19ערך פליטהסימולמזהם  נבדק

PM54.991.8223.51.661.45חלקיקים

NOX as NO25019.825.417.315.712.317.9תחמוצות חנקן

SO210000000גופרית דו חמצנית

CO758.13.84.36.14.95.9פחמן חד חמצני

ריכוז נמדד בארובה )מ"ג/מק"ת(
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נאי ההיתר. התרשימים בתרשימים הבאים מוצגים תוצאות הניטר הרציף שעובדו בהתאם לת

מציגים את הממוצע השעתי המרבי והממוצע היממתי המרבי בכל יחידת ייצור בכל חודש בזמן 

 כל הערכים עומדים בתנאי היתר הפליטה.שריפת גז טבעי ובזמן שריפת סולר. 

פברואר בזמן -מהתרשימים ניתן לראות כי חלק מהיחידות עברו לשריפה בסולר בחודשים ינואר

בשל הפסקה באספקת גז טבעי אוקטובר -כת חשמל בתקופת החורף ובחודשים ספטמברשיא צרי

בחודש נובמבר כלל ארצית עקב ביצוע עבודות תחזוקה דחופות באסדת תמר לתיקון סדק בצנרת. 

התחנה עבדה בתפוקה נמוכה מאוד וזאת עקב עבודות תחזוקה מקומיות של חברת נתג"ז  2017

 ת חגית.והשבתת אספקת גז טבעי לתחנ

מ"ג/מק"ת בתאריך  39לאחר הפחתת רווח בר סמך היה לתחמוצות חנקן, הריכוז היממתי המרבי 

 שבו היחידה עבדה מחצית היום גז טבעי ומחצית היום סולר. 2ביחידה  1.2.17
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תחנת הכוח קיסריה ממוקמת בתחום המוניציפאלי של עיריית אור עקיבא. תחנת הכוח כוללת 

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

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

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

 

 נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח קיסריה

 יחידות יצור
 )טורבינות גז וטורבינות קיטור( 

 הספק 

 )מגוואט( 

 גובה ארובה

 )מטר מעל פני הקרקע( 

 1A 20 8יח' 

 1B 20 8יח' 

 2A 20 8יח' 

 2B 20 8יח' 

 3A 25 12יח' 

 3B 25 12יח' 

 

 

 2017סיכום נתוני תחנת הכוח קיסריה לשנת 

 300 ייצור חשמל )מגווט"ש(

 110.7 צריכת דלק סולר )טון/שנה(

 9.8 שעות הפעלה בשנה
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 ושמה לעצמה מטרה להיות 1981המעבדה לכימיה אנליטית לבדיקת שפכים וקולחים הוקמה בשנת 

עבור עסקים ותעשיות הנמצאים ברחבי  בדיקות שפכים וקולחיםמרכז מקצועי ומרכז נתונים עבור 

ן רחב של גופים המזרימים נדגמות ונבדקות מידי יום ממגוו האיגוד. בדיקות שפכים וקולחים

שפכים לקווי ההולכה הציבוריים וזאת על מנת ולהבטיח את תפקודם התקין של מכוני הטיהור 

 באזור.

נה לספק למערך פיקוח התעשייה שירותי בדיקה העונים על דרישות הרשויות ימדיניות המעבדה ה

ם ובינלאומיים מחייבים. השונות תוך הקפדה על התאמה לנוהלי הבדיקות, תקנים ותקנות לאומיי

כאשר, חלק ניכר מפעילות המעבדה הינו ביצוע הדיגום באופן מקצועי ומוסמך. הדיגום והטיפול 

המקדים בדוגמה  עומד בבסיס אמינות התוצאות המעבדתיות המסופקות על ידי המעבדה ונעשה 

יגום על תוצאת על מנת להקטין ולצמצם את  השפעת הדותחת הסמכה וזאת  על פי נהלים ידועים 

 האנליזה. 

המעבדה מבצעת בדיקות כימיות של שפכים וקולחים מסוגים שונים לקביעת הרכבם ואיכותם 

פועלת תחת סטנדרטים של אבטחת איכות ומשתתפת בקביעות במבחני השוואה בינלאומיים, ו

המעבדה שמה לעצמה מטרה מעבר להיותה  .המעידים על כשירותה לספק תוצאות מהימנות

מקצועית גם להוביל בהתחדשות בטכנולוגיות מתקדמות ומכשירים חדישים בבדיקה ואנליזה של 

 הדוגמאות השונות.

 : תחומי העיסוק של המעבדה

 וע את מידת התאמתם לטיפול במכוניביצוע בדיקות כימיות של שפכים מסוגים שונים כדי לקב .1

 .טיהור

 .על מנת לקבוע אם איכותם תואמת את תקנות בריאות העם םבדיקות כימיות של מי קולחיביצוע  .2

 .ברחבי האיגודמתן שירותי מעבדה אנליטית ושירותי דיגום ללקוחות שונים   .3

 

ניתן למנות מכוני טיהור שפכים, רשויות מקומיות, מפעלי תעשייה, תאגידי קוחות המעבדה בין ל

לת תחת עוהמעבדה פו הבדיקות הנערכות במעבדה עברו תיקוף כנדרש בתקניםכל מים וביוב ועוד. 

המסופקות על  תוצאות הבדיקותכתוצאה מכל האמור לעיל . הסמכה של הרשות להסמכת מעבדות

 . מאופיינות ברגישות גבוהה ואמינות מוכחת ידי מעבדת השפכים באיגוד

 

 : סוגי הבדיקות

הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת  לראשונה, מעבדהקיבלה ה 2003החל מחודש אפריל שנת 

בעלת תעודת ומרחיבה את מאגר שיטות הבדיקה המוסמכות כל העת. כיום המעבדה  מעבדות

. הבדיקות מתבצעות בשיטות סטנדרטיות בינ"ל )אנליזות שונות( פרמטרים כימיים 31-כהסמכה ל

. הבדיקות Standard Methods for the examination of water and wastewater  המתבססות על

מוכרות ע"י המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות. המעבדה מפעילה מערכת אבטחת איכות 

 . Iso/Ies Guide ופועלת עפ"י נוהלי מדריך האיכות ונהלים מקצועיים בהתאם לדרישות של
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 :המכשור במעבדה

המעבדה מצוידת במכשור חדשני ומשוכלל לביצוע בדיקות ברמה גבוהה, הכולל בין היתר 

 ICP-OES למדידת מתכות שירומכ  UV-Vis מטר ממוחשב לעבודה בתחומיטוספקטרופו

(Inductively Coupled Plasma -Optical Emission Spectroscopy)  ובו  אמינה מהירהאנליזה ל

. בנוסף קיימים מגוון רחב של מכשירים זמנית של מספר רב של יסודות ברגישות ובדיוק גבוהים

מכשירים  שפכים וקולחים כמו לדוגמה: מערכות-אנליטייים הבאים לתת מענה למגוון בדיקות מי

דת קצב פירוק ביוכימי ועוד. מעבדת האיגוד מצוי)צריכת חמצן ביולוגית( , לקביעת רעילות צח"ב 

שעות וכן במד ספיקה. מכשור זה מוצב אצל הלקוחות בהתאם  24 -במכשירי דיגום אוטומטיים ל

 להזמנה. ביצוע בדיקות כימיות לשפכים וקולחים בהתאם לדרישת הלקוח. 

צוות עובדי המעבדה וצוות אגף התעשיות באיגוד רכש במהלך השנים ידע רב בתחום שפכי תעשיות 

אות הבדיקות ויישום המלצות להפחתת עומסים במקור מתעשיות והבנה מעמיקה בניתוח תוצ

 מזהמות. 

 המותקן ופועל במעבדה. OES-ICPבתמונה מכשיר 
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 :ייחודיות המעבדה

מעבדת השפכים באיגוד ערים שרון כרמל הינו גוף מקצועי בהסמכה שלא למטרות רווח והפועלת 

באופן עצמאי ובלתי תלוי הן בדיגום והן באנליזת התוצאות. בנוסף, תחת אותה קורת גג אגף 

תעשיות ואנשי המקצוע באגף בעלי ניסיון רב בניתוח תוצאות הבדיקות המתקבלות עבור התעשיות 

לצוות המקצועי האמור לעיל מוביל את המעבדה ואנשי האיגוד לתת מענה כולל ומאפשר השונות. 

לקשור את תוצאות הבדיקות של כל מפעל כמו היכולת  של האיגוד להיכנס לעומקן של בעיות

איתור מקור יחד עם ראייה רחבה יותר של תהליכים,   לתהליך הייצור ולתהליכי קדם טיפול במפעל

 שייה במציאת פתרונות טכנולוגים מתאימים.הבעיה וליווי התע

מבצעת את עבודתה על כל היבטיה החל יש לציין שבבסיס כל האמור לעיל עומד הדגש שהמעבדה 

  מתהליך הדיגום וכלה בהנפקת תעודה עם תוצאות הבדיקות באיכות ומקצועיות ללא פשרות.

 

 :2017סיכום שנת 

השפכים במספר היבטים חשובים. שינוי המבנה היוותה נקודת מפנה עבור מעבדת  2017שנת 

הארגוני של האיגוד  הוביל לשינוי הפרסונל הניהולי והתפעולי של המעבדה. בנוסף, המעבדה עברה 

בהצלחה מבדק של הרשות להסמכת מעבדות והרחיבה את מספר הבדיקות תחת הסמכה שהיא 

לחים. ולבסוף, פיתוח תוכנת מבצעת ולראשונה קיבלה הסמכה לביצוע הדיגומים של שפכים וקו

מעבדה על ידי אנשי האיגוד לניהול הדוגמאות הנכנסות לעבודה במעבדה הוביל למחשוב חלקי של 

 .2018תהליך מיחשוב מערך מעבדת השפכים צפוי להסתיים בשנת  תהליך העבודה וייעולו.

 להלן סיכום עיקרי העשייה של מעבדת השפכים בשנה החולפת:

דיגומים, שפכים נחלים קולחים )לא  2100  -כ על ידי דוגם המעבדה במהלך השנה בוצעו .1

  :עבור הלקוחות העיקריים של האיגוד כולל מי רשת(

 )חוק העזר של האיגוד )אור עקיבא, פרדס חנה, בנימינה, פארק תעשיות קיסריה 

 חברה הכלכלית עמק חפר 

  מי חדרה 

 מועצה אזורית חוף כרמל 

 מעינות העמקים זיכרון יעקב 

 מועצה אזורית מגידו 

 עיריית נשר 

 )פלגי מים )מט"ש ניר עציון 

 מט"ש חדרה 

  נחל חדרה 

 פריגת 

 פרויקט חוף כרמל 
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המעבדה הגדילה את נפח העבודה שלה  2017דיגומים, כך שבמהלך שנת  1625דווח על  2016בשנת 

גופים שאינם שייכים ף לקוחות חדשים  כולל ואיתור עסקים חדשים לדיגום וציר עקב, 30%כמעט ב 

 .עיריית נשר, בלווי חברת אקווה סיסטםלאיגוד כגון, 

דוגמאות נוספות שנדגמו ע"י  900 -בנוסף לדיגומים שבוצעו ע"פ תוכנית העבודה, נכנסו למעבדה כ

 לקוחות שונים. 

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 

פרמטרים שונים. פרמטרים אלו כאמור נבדקים תחת הסמכה ובהתאם  23ועד  7דוגמה נע בין 

מתאר את מספר הבדיקות שהתבצעו במעבדה עבור הפרמטרים  2גרף  לאומיות.לשיטות תקניות בינ

העיקריים הנבדקים במעבדה. על פי הנתונים, מספר הבדיקות שהתבצעו במעבדה בשנה זו עבור 

 בדיקות. 20,000 למעלה ממגוון הפרמטרים השונים ) עבור הדוגמאות השונות( 

 

 :1גרף 

 עבור לקוחות עיקריים. 2017מספר הדיגומים שנדגמו במהלך שנת 
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 :2גרף 

, על פי סוג הבדיקה    22,000בדיקות   -, כ 2017הבדיקות שהתבצעו במעבדה בשנת  מספרחלוקת 

 )מוצגים הבדיקות העיקריות בלבד(.

 
ניר עציון שבחוף  לאומי של הרחבת מט"ש בפרויקטמעבדת השפכים לקחה חלק פעיל  .2

נעשתה הערכה  האורגאני והעומס ההידראולי,עומס הכרמל. כחלק משלב התכנון והבנת 

לגבי סוג השפכים המיועדים להיכנס למט"ש כולל אופיים הכימי. לשם כך תוכנן 

פרוייקט של חודש ימים שבו התבצעו דיגומים על בסיס יומי בשלושה אתרי דיגום שונים, 

 2520פרמטרים שונים במעבדה סה"כ  25עבור כל דוגמה נבדקו מעל דיגומים.  90סה"כ 

פרמטרים נבדקו במעבדה בחודש אחד. כל משאבי המעבדה הופנו לתת מענה לפרוייקט 

 זה בתמיכת האיגוד.

 

, מעבדת האיגוד הייתה שותפה לדיגום כחלק מפרויקט "קיט שיט" המתוכנן לנחל חדרה .3

 וכנית הנ"ל.נחל חדרה לבדיקת התאמת מצב המים לת

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 נחל חדרה ודיגום הנחל.
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מעבדת השפכים עברה בהצלחה את מבדקי הרשות להסמכת מעבדות.  2017במהלך שנת  .4

. )אנליזות שונות( פרמטרים כימיים 31-כהסמכה לבמסגרת מבדק זה  המעבדה קיבלה 

 Standard Methods for  מתבצעות בשיטות סטנדרטיות בינ"ל המתבססות עלהבדיקות 

the examination of water and wastewater הבדיקות מוכרות ע"י המשרד לאיכות .

בנוסף מעבדת השפכים עברה מבדק השוואה בינלאומי לבדיקת  הסביבה ומשרד הבריאות.

שני מבדקים אלו ממצבים את המעבדה, שוב, כמעבדה איכות ואמינות התוצאות. 

 לת למען שיפור וקידום איכות הסביבה.מקצועית ואמינה הפוע
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 בשטח האיגוד קיימות תעשיות רבות בעלות פוטנציאל גבוה למקורות פליטה רבים.

אגף התעשיות באיגוד בוחן את ההשפעות הסביבתיות של כלל התעשיות הקיימות במרחב, הן 

פליטות לאוויר, פליטות שפכים, מפגעים סביבתיים בכלל ובפרט מפגעי ריח, ומוביל אותם לאסדרה 

 סביבתית. 

, עם כניסתו של נושא הגז הטבעי למרחב האיגוד, פעל האגף לבחינת תשתיות הגז 2017בשנת 

 וקמות בשטח האיגוד, ואת ההשפעות העתידיות מהפעלת מערכות אלו.המ

 האגף פועל מתוקף חוקי עזר וזאת בנוסף לתקנות הארציות:

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

 1996 -למערכת הביוב( , התשנ"ו 

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

 1987 -  ז"התשמ

 

ההסדרה הסביבתית ופיקוח על התעשייה נעשים באופן שוטף על תחזוקה והפעלה של מתקני קדם 

הטיפול לשפכים ולזיהום אויר של התעשיות באמצעות דיגומי שפכים ,דיגומים בארובות ,דיגומים 

כוח חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד וכן במתן חוות סביבתיים  וניטור רציף בארובות, אכיפה מ

 דעת מקצועיות לרשויות . 

, יםבמפעלוכולל תחתיו סיורי פיקוח מסלול הפיקוח על התעשיות, מורכב ובעל היבטים רבים,  

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

ומטרדים  מפגעים מניעתשל הפליטות מהתעשייה לסביבה הינה ל עמידה באיכות הנדרשת

הטיהור ושימוש חוזר  נימכובשבוש  התהליך הביולוגי  ההולכה, בצנרת מניעה ופגיעה  , הלאוכלוסיי

 בהשבה חקלאית של הקולחים. 
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גוף היותו  האיגוד פועל מתוקף  .נושא הגז הטבעי הוא טיפל האיגוד בהם העיקריים הנושאים אחד

מקצועי סביבתי הפועל למען האינטרסים הסביבתיים של הציבור תוך הבנת צורכי הפיתוח והתיעוש 

 באזור.

עם  ויר. ולתגליות הגז יש חשיבות רבה למשק הישראלי בכלל ותרומה גדולה להפחתת זיהום הא

 בתהליך תמשמעותי הטילביותר עם פ הגז הטבעי, ידוע כאחד הסקטורים המזהמים סקטור זאת

 וכן BTEX (בעייתימתאן )גז חממה  הינםעיקריים המזהמים ה .וכן מהצנרת עיבוד הגז הטבעי

כשהן  (מזהם מזיק))שיוצרות אוזון פורמאלדהיד, תחמוצות חנקןאחרות כמו  VOC'sתרכובות ,

גם אם הגז הטבעי עצמו נחשב לדלק יחסית נקי, אין ספק שהפקתו ועיבודו  . מצויות באור השמש

כמות הגז המצויה ב"לוויתן" הנה כמות שגודלה הוערך כאשר  ובפרט  יהיו כרוכים בזיהום הסביבה

על  .מ"ק, עיבוד של כמות גדולה של גז, צפוי לייצר גם כמות גדולה של זיהום 453,000,000,000 -בכ 

 עלות של הקמת מתקן לעיבוד גז טבעי בים, גבוהה ככל שתיראה, צריכה לעמוד הערכהאל מול ה כן ,

 . כוללת של נזקי הקמת המתקן בקרבת אוכלוסייה אזרחית

ח' ועד לחוות הדעת  37השתתף וליווה רשויות בכתיבת חוות הדעת החל מהשגות לתמ"א  האיגוד

בחגית ובהמשך בדיקת הת"נס הימיים והייבשתיים   בהגשת עתירות לבג"ץ לאחסון מיכל הקונדסט

  וכן הבקשה להיתר הפליטה באסדת לוויתן .

ובנייה המועצה הארצית לתכנון בעקבות החלטת בג"ץ )בשלוש עתירות שהוגשו כנגד אישור התכנית( 

קיבלה החלטה כי יש לתת עדיפות מרבית להקמת המתקנים בים, במרחק מרבי מהחוף ומריכוזי 

 /ח( .37בהוראות תכנית תמ"א  6.2ייה )עדכון תמהיל הפיתוח לפי סעיף אוכלוס

 חוות דעת להשגות אחסון הקונדסט באתר חגית :

 תמהילחברת נובל אנרג'י מדיטרנייאן הגישה למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, את 

גז טבעי וקונדנסט  מכלול מתקנים להפקה וטיפול שלמכילה תכנית הפיתוח  הפיתוח לשדה לוויתן.

 /ח'.  37בים ומתקני צנרת יבשתיים בהתאם לתמ"א 

ק"מ מערבית לחיפה, תקופת  125שדה לוויתן  נמצא 

מלמ"ק   2.4 -שנה כאשר כ 30ההפקה המשוערת היא לפחות  

גז שעה יטופל  במלואו לרבות ייצוב הקונדנסט בפוליגון 

החוף ק"מ מ 10 -הצפוני מול חוף דור על האסדה שתמוקם כ

" להולכת גז 32. מהאסדה  יצאו שני צינורות ליבשה: צינור 

כמות הקונדנסט  " להולכת קונדנסט.6טבעי וצינור 

בשגרה  חביות ליממה. 2500 -כ הינה צפויהההמופקת 

לבית הזיקוק באמצעות צנרת ייעודית יוזרם הקונדנסט 

מנקודת הנחיתה בחוף ,מקבילה לתשתית גז ודלקים קיימת 

ק"מ( הצנרת עוברת דרך שתי  6 -ועד לנקודת ההשקה )כ

 (. CVS , DVSתחנות הגפה ) 
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כחלק ממערך הגיבוי לשמירת רציפות ההזרמה 

של קונדנסט וגז טבעי בכל מקרה של תקלה או 

מיכל  יוקם   מהאסדההגז פגיעה בצנרת של 

מ"ק  10,000 -אחסון קונדנסט בגודל של כ

 . חגיתתר אסמוך לב

מיכל חוות הדעת לעתירה לבג"ץ פירטה כי 

הקונדנסט המוצע באתר חגית אינו נותן מענה 

במספר מקרים של תקלות או כשלים במערכת 

אחסון הקונדנסט ההולכה של הקונדנסט. 

באסדה יאפשר הזרמה ישירות לבתי הזיקוק 

מענה הולם לכל  ןהשונים ובנוסף אחסון זה ית

קת פעילות בבתי זיקוק כשל בצנרת והן בהפס

הבנזן  אחוז ללא הפרה של שטח חדש.

בהשוואה לאחוז  2.5בקונדנסט הינה גבוה פי 

הבנזן בנפט הגולמי על כן  הפליטות מאחסון 

באתר חגית עשויות להיות משמעותיות בהשפעתם על התושבים ועל הסביבה. בשל  נדיפות הגבוה 

מזהמים אורגנים ממיכל האחסנה של הקונדנסט קצב הפליטות של , יתןושל הקונדנסט ממאגר לו

 .באתר חגית צפויה להיות גבוה 

מכמות הגז  7%נתוני פיתוח שדה הגז "לוויתן" מלמדים כי כמות הקונדנסט הצפויה היא עד כ מ

נועד  המאבק כנגד מיכל האחסון לקונדנסט, "דנסט איננו "רעל ממיתנשהקו.למרות הטבעי 

במטרה למנוע דריסת רגל, ותפיסת שטח של תקיעת "יתד תעשייתית" להקמתה של תעשיה 

פטרוכימית בעתיד ולשמור על שטח פתוח ונקי ממתקנים ע"מ לאפשר לרשויות לדרוש מהמועצה 

 ח'37הארצית את מחיקתו של שטח יבשתי זה מתמ"א 

 

 : ת לוויתןבקשה להיתר הפליטה באסדוהיבשתיים,ות"נס הימיים בחינת 

, כי תכנית ניהול סביבתית תצורף לבקשה להיתר בניה ותהווה 6.3/ח' בסעיף 37ע"פ הוראות תמ"א 

תשמש את בעל הרישיון לניהול ולניטור ההשפעות הסביבתיות  התנ"סחלק מתנאיו. כמו כן 

והבטיחותיות הנובעות מהקמת המערכות ומתפעולן לאורך כל שלבי הפרויקט )הקמה, תפעול 

 תחזוקה ופירוק(, וכן תשמש את הרשויות המוסמכות, לפיקוח ולבקרה על השפעות אלו.

. בדיקת מערך הפליטות  אוויר מטיפול בגז, לא נבדק כל מערך הפליטות לים ולבמסגרת התנ"ס הימי

היתר הפליטה לאסדה הטיפול מצויה ל הבקשנדחה לשלב של הבקשה להיתר פליטה . בעוד ה

בעיצומים של הליכי בדיקה ניתן היתר בניה להקמת אסדת הטיפול לוויתן ע"י רשות הרישוי למתקני 

וי  לאחד את הדיונים באישור תכנית לחוק אוויר נקי יש ורא 23בהתאם לסעיף .זאת ועוד   גז טבעי

להקמת מתקן הטעון היתר פליטה עם הליכי אישור היתר הפליטה עצמו וזאת על מנת שלא יווצר 

מצב בו אושרה התכנית אך לא ניתן להנפיק היתר פליטה למתקן , מטעמים סביבתיים שלא הובאו 

 בחשבון בהליכי התכנון.
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אסדת טיפול לוויתן הינו מתקן הטעון היתר פליטה ע"פ חוק אויר נקי -קשה להיתר הפליטהבב

, המשמעות היא כי מדובר במתקן הפולט מזהמים לאוויר בהיקף משמעותי, החייב  2008 -תשס"ח

לחוק אוויר נקי קובע את האיסור "לא יתקיו  17סעיף .את הסדרתו במסגרת של היתר ייחודי לו 

יחזיקו, לא יפעילו ולא ישתמש בו, ולא ירשה לאחר לעשות כן,  אדם מקור פליטה טעון היתר, לא

קרי לבנות כל מתקן טעון היתר, אלא  -אלא אם כן יש לו היתר פליטה תקף ובהתאם לתנאיו.״ 

בקשה להיתר הפליטה המפורסם לציבור באתר האינטרנט של המשרד ה מכוחו של היתר הפליטה.

נתוני לרבות  תיים הושחרו ואו הוחסרו בהיעדר נימוקלהגנת הסביבה נמצא כי חלקים ניכרים ומהו

 )א( חוק אוויר נקי  .  21פליטה דבר האסור לפי סעיף

פליטת מזהמים לאוויר בטיפול בגז וכן ל בנוגע חוסר  מידע שלם ומלא בבקשה להיתר הפליטה 

אוויר או שפך מזהמים  ביחס לטיפול שייעשה בעת חירום או במקרה של תקלה בטיפול במזהמי

בנוסף חוסר  אמינה.ה לים שיפלטו מהאסדה, לא ניתן להעריך את ההשפעות הסביבתיות בצור

על רמת פליטות  בהשוואתם אל מול פרסומים גלויים בעולםהשקיפות ,הנתונים החלקיים 

 בקרב תושבים של האזור . מעלים חששות כבדיםוהתנהלות נובל אינרג'י  

 

 :  גז טבעיחיבור המפעלים ל

גז טבעי בלחץ נמוך שתאפשר גם לצרכנים אחרים )תעשייתיים, ארצית של ת תשתית ותחעם התפ

ע"פ דרישה משותפת יחד עם המשרד להגנת הסביבה נערכו ו גז טבעימסחריים ופרטיים( להשתמש ב

)לאחר שימוע שנערך באיגוד על חריגות בריכוזי הפליטה  המפעלים הגדולים )אליאנס ,איטונג

,גלעם ,גן שמואל ומפעל גת (במרחב האיגוד בהם נעשה שימוש  במזוט כמקור  בארובת דוד הקיטור(

האנרגיה לשריפה בדוודי קיטור, לקליטת הגז הטבעי בתהליך מורכב ויקר הכולל שיפוץ דוודים , 

 פנים מפעלי  קניית מבערים חדשים והקמת מערך צנרת

שריפת גז טבעי במקום שריפת מזוט, כתוצאה מ

תהיה  90%ההפחתה העיקרית של מעל 

בחלקיקים וגופרית דו חמצנית, לדוגמא כאשר 

חמשת המפעלים הגדולים באזור יעברו לשריפת 

של  רפליטה לאווי ךגז טבעי בתפוקה מלאה תיחס

 ק"ג לשעה גופרית דו חמצנית. 120

ת סופר אנ.ג'י על דחיה נוספת בחיבור המפעלים לקו הגז הטבעי צפויים להיות לאחרונה הודיעה חבר

וזאת  למרות שהמפעלים מוכנים כיום לקליטת הגז טבעי,  2017מחוברים במהלך רבעון שלישי 

לחיבור  2013 ממשלתי שקיבלה חברת סופר אנ.ג'י משנת ןבניגוד ללוח הזמנים המצוין ברישיו

 . 2015האיגוד לגז טבעי עוד בשנת הצרכנים העיקריים בשטח 
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 וח במרחב האיגוד ערים שרון כרמל :הקמה וביזור תחנות כ

 

כתוצאה מאמצים רבים של האיגוד בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה לפעילות להפחתת הזיהום 

יחידות  2022באזור מתחנת כוח אורות רבין  הביאה להחלטה של המשרד האנרגיה כי החל משנת  

תבוצע  1-4הפסקת פעילות הייצור ביחידות  .ישמשו לצרכי גיבוי של רשת החשמל בלבד  1-4צור יי

בכפוף להקמת מתקני ייצור אנרגיה חלופיים המבוססים על גז טבעי. בעקבות כך, החליטה הממשלה 

 איגוד.בתחום שטח המתחמים פוטנציאלים להקמת תחנת הכוח  6זוהו  בו  לקדם תהליך סטטוטורי

ובשטח  OPCת כוח מי ,אזור בתעשייה חדרה סמוך לתחנרי התעשייה קיסריה צפוני ודרואיזו

 .מחפורת חח"י צפונית מזרחית למחלף קיסריהבריכות דגים גן שמול כמו 

 

את ההשלכות  בחןאיגוד ה

איכות רמת הסביבתיות מבחינת 

 עםאוויר הקיימת והפוטנציאלית 

בתחנת  1-4סגירת יחידות הייצור 

הכוח "אורות רבין" אשר פועלות 

ת ובאמצעות פחם והפעלת תחנ

ת באמצעות גז טבעי וכוח פרטי

 מגוואט. 1,450בהיקף ייצור של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על מנת לבחון את השינוי הצפוי באיכות האוויר, בוצע ניתוח מרחבי של איכות האוויר באמצעות 

)מקורות  CAL3QHCR)מקורות נייחים( ו , AERMODהמודל הרגולטורי לפיזור מזהמים, 

. PM10עבור המזהמים תחמוצות חנקן, חנקן דו חמצני, גופרית דו חמצנית וחלקיקי ניידים( 

תרחישי הפעלה שונים של תחנת הכוח "אורות רבין" בשילוב עם התחנות  3ר הבחינה בוצעה עבו

 אתרים שונים ותרחיש נוסף המשווה בין ההשפעה של כל אחת מתחנות הכוח בנפרד. 6המתוכננות ב 
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בכל התרחישים שנבחנו, לא בוצע  

שינוי בפליטה ממקורות הרקע, 

מפעלי התעשייה בהתאם  תפליט

נחה התוך  למצב הקיים היום

מחמירה שכן בעתיד חלק 

מהמפעלים צפויים להסב את 

הדלקים הנוזליים אשר בשימוש, 

לגז טבעי ובכך להביא להפחתה 

נוספת בפליטות. כמו כן, נתוני 

הפליטה עבור מקורות הפליטה 

הניידים חושבו על בסיס נתוני התנועה של המצב הקיים.  למרות תמהיל צי הרכב עם השנים צפוי 

 ן פליטה יורו מתקדם יגדל. להיות בעל תק

 הממצאים מצביעים  :

קיימת עמידה בערכי הסביבה בכל זמני המיצוע בתרחישי ההפעלה השונים.  תחמוצות החנקן

 .קיסריה מחפורת חח"י צפונית מזרחית למחלףחלופת המיקום המועדפת הינה 

 

הסביבה היממתי וצאות המודל עבור כל התרחישים מראים על חריגה מערך ת תחמוצת הגופרית

 הערכת יתר של המודל.בשל נראה וזאת כ והשנתי

קולטנים  24 -חריגות מערכי הסביבה היממתיים והשנתיים מתקבלות בכ

מפעל גן שמואל ואמבר. תעשייה עמק חפר ובאזור תעשייה  אזוריבהממוקמים 

מפעילות תחנת הכוח  המפעלים הקיימים ולאכי החריגה נובעת מפעילות  יצוין

 המתוכננת.

והפעלת  1-4ת יחידות עם אמצעי הפחתה, סגיר 5+6, הפעלת יחידות 4תרחיש ב

בים שוהפחתה בריכוזים המחהנבדק מראה ברוב שטח  המתוכננותתחנות הכוח 

עם אמצעי  1-4יחידות  עם אמצעי הפחתה, 5+6יחידות , 2ביחס לתרחיש 

מתקבלת  נבדקהמשטח  33% -בכהפעלת תחנות הכוח המתוכננות הפחתה וללא 

 ואשר למרות העליה מתקיימת עמידה  30%עליה שלא עולה על 

 בערך הסביבה. 
 .קיסריה מחפורת חח"י צפונית מזרחית למחלףחלופת המיקום המועדפת הינה 

 

הריכוזים המרביים חורגים מערך הסביבה היממתיים בשני קולטנים בלבד  חלקיקים

 חדרה.הסמוכים למפעלי בטון 

 השנתיים עומדים בערך הסביבה השנתי.הריכוזים 

בטון הריכוזים המרביים )יממתיים ושנתיים( נובעים מפעליות מפעלי ה

 תחנות הכוח.הממוקמים בעיר ולא מפעילות 

ם יחידות הפעלת תחנת הכוח המתוכננת בכל אחת מחלופות המיקום, במקו

ח להפחתה בריכוזים המחושבים בכל השט ביאהמבאורות רבין  1-4ייצור 

 הנבדק.
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חלופיים המלצת האיגוד בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה למקם את תחנות הכוח הגזיות 

בשטח תחנת כוח אורות רבין     1-4יצור ביחידות הפסקת פעילות היעם   המבוססים על גז טבעי 

ובכך למנוע הפרת שטחים חדשים ,בנוסף ממצאי המודל מצביעים איכות אוויר ברוב התרחישים 

הסמוכה מאד  חלופת המיקום המועדפת הינה מחפורת חח"י צפונית מזרחית למחלף קיסריהכי 

לשטח תחנת כוח אורות רבין.
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האיגוד מתמקד בפיקוח על מקורות זיהום אויר מפליטות מוקדיות הנפלטים דרך ארובות מתהליך 

הייצור וכן פליטות בלתי מוקדיות לסביבה מתהליך הייצור כאשר הפליטות אינם מנותבים 

 למערכות טיפול קדם וארובות בעיקר בתהליך הייצור ומחצבות. 

 אופנים: כמה יר מהתעשייה  מתבצע בהפיקוח על מקורות זיהום או

 בקרה שוטפת אחר ניטור רציף המותקן בארובות המפעלים 

 .לווי ובקרה בדיקות מזהמים בארובות המתבצעות ע"י מעבדות מוסמכות 

 ליווי ובקרה בדיקות איכות אוויר סביבתיות ומעקב אחר תוצאות תחנות ניטור סביבתיות 

 רי פליטה בתעשיות סיורי פיקוח על תנאי רשיון עסק והית 

 

 ניטור רציף מתעשייה:

מפעלים בהן מותקן ניטור רציף  הניטור מתבצע באמצעות מכשור המותקן  7האיגוד ביצע בקרה על 

בארובות ומספקים בזמן אמת את ריכוזי מזהמים  הנפלטים לסביבה או פרמטרים תפעוליים אשר 

מעידים על תקינות תהליך. הנתונים משודרים באופן אוטומטי  אל מחשב מרכז הבקרה באיגוד 

 אכיפה על הפליטות של המפעל. לבדיקה ו

 בוצעה בקרה שוטפת באמצעות ניטור הרציף על המפעלים הבאים: 2017בשנת 

OPC )מרכז אנרגיה נייר חדרה( 

 מפעילה את מרכז האנרגיה במפעל נייר חדרה . במרכז האנרגיה  קיימים שני דוודי OPCחברת 

ימים בשבוע לייצור  7שעות ביממה,  24אשר פועלים ברציפות  6ודוד מספר  3קיטור, דוד מספר 

ובזמן תקלה באספקת הגז הטבעי שורפים  2007קיטור. הדוודים שורפים גז טבעי מאוקטובר 

 סולר. 

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

 ת מהירות וכיוון הרוח לבחינת עמידה בתנאי הנישוף  בעת הצורך.מדיד

עיבוד הנתונים מרכז האנרגיה במפעלי נייר חדרה קיבל היתר פליטה.  21.9.2016בתאריך 

 המתקבלים מהניטור הרציף מבוצע על בסיס תנאי היתר הפליטה :

, למעט פרק זמן 20% -במצב פעולה, תהיה נמוכה מ 3מארובת דוד מספר  "אטימות גזי הפליטה .1

". כל שעה שבה הייתה 27% -דקות בתוך שעה רצופה אשר בה מותרת אטימות נמוכה מ 6של 

 חריגה מתנאים אלה תקרא שעת חריגה.

 נישוף הפיח מדודי הקיטור יעשה בתנאים הבאים:  .2
  0142 - 0200 – 0265הכיוון ממנו נושבת הרוח יהיה בתחום הגזרה  . 
 דקות 5מטר/שניה בממוצע של  2 -מ מהירות הרוח תהיה גדולה 
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 ממצאי הניטור:

 אטימות:

או בזמן של במד האטימות  המרבית החריגות מקורן בתקל, שעות חורגות 31נרשמו  2017בשנת 

גשם חזקים מי גשם נכנסים לארובה וחלקם  יבזמן אירוע ולא כתוצאה מעשן בארובה.גשם חזק 

מעלות(, האדים גורמים לעליה בקריאת מד  150מתאדים בגלל הטמפרטורה הגבוהה בארובה )

 אטימות. 

הופסקה אספקת הגז הארצית עקב גילוי סדק באסדת תמר וביצוע  2017במהלך חודש ספטמבר 

ימים באישור  7עבודות תחזוקה דחופות. במהלך תקופה זו מרכז האנרגיה צרך סולר ומזוט במשך 

 א היו חריגות באטימות ובוצע נישוף אחד.של המשרד להגנת הסביבה. יש לציין כי בתקופה זו ל

 1.11.17עד  20.10.17עקב ביצוע עבודות אחזקה ובתאריכים   4-11.3.17 בתאריכים  לא עבד 3דוד 

 עקב עבודות אחזקה שנתית.

 

 נישופים: 

לאיגוד . המפעל דיווח בזמן שהדוד שרף מזוט 25.9.17בתאריך  3בוצע נישוף אחד בדוד  2017בשנת 

  לבצע הנישוף לפני התחלת הנישוף.על כוונה 

 

 זמינות נתונים :

תה בתחילת חודש יזמינות נתונים שנתית. הפסקת שידור הנתונים הממושכת ביותר הי 99.3%

 עקב תקלה בתקשורת. 1-3.10.17אוקטובר 

 

 :OPC, 3זמנים בהם התקבלו חריגות בניטור הרציף בדוד 

 

 

 

הערותמספר שעות חורגותתאריך

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק4.1.172

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק9.1.171

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק15.1.171

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק26.1.171

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק31.1.171

מדווח: עליה בערכים בזמן טיפול טכנאי במד אטימות - אין חריגה9.2.171

מדווח: דוד לא עבד - אין חריגה )עליה באטימות עקב עבודות אחזקה בסמוך למד אטימות(8.3.173

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק15.3.172

מדווח: עליה באטימות עקב השפעה חיצונית על המכשיר כתוצאה משחרור קיטור23.3.171

מדווח: תקלה במד אטימות , טופל ע"י טכנאי חיצוני29.4.176

מדווח: תקלה במד אטימות , טופל ע"י טכנאי חיצוני19.10.174

מדווח: תקלה במד אטימות, המכשיר הוחלף24-25.10.178

31סה"כ שעות חורגות
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 אבן וסיד שפיה

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

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

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

 באופן מקוון ורצוף. 

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

 .8.2.17ועדכון להיתר שנכנס לתוקף בתאריך  1.11.2014

להתקנת פילטר שקים חדש לטיפול בחלקיקים,  במקום מתקן  ךבעדכון להיתר המפעל נדרש להיער

 .וייםמסוג וורטקס שהיה קיים עד כה ולא מצליח להגיע לערכי הפליטה הרצ

 30%מ"ג/מק"ת כאשר לערך זה מתווסף  30:  7.2.17ערך פליטה מירבי לחלקיקים עד לתאריך 

 מ"ג/מ"ק(.  9) רווח בר סמך לניטור רציף של חלקיקים

מ"ג/מק"ת  50ועד להתקנת פילטר השקים:  8.2.17ערך פליטה מירבי לחלקיקים החל מתאריך 

 מ"ג/מ"ק(.  15) רציף של חלקיקים רווח בר סמך לניטור 30%כאשר לערך זה מתווסף 

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

 שני אלה: ובשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימ

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

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

 המרביים שנקבעו עבור מקור הפליטה.

: במהלך השנה הותקן מד חמצן רציף בארובה ונוסף ערך מחושב של ריכוז חלקיקים הערה

 מנורמל.

 ממצאי הניטור:

  חריגות בממוצע יממתי. 22 -חריגות בממוצע חצי שעתי ו 218היו  2017בשנת 

 ריגות במהלך השנה נובעים מהסיבות הבאות:הח

  חלק מהחריגות הן כתוצאה מעבודה עם הוורטקס "הגדול" , בעל יעילות נמוכה, בזמן

 שהוורטקס הקטן בטיפול או בתקלה. 

  מרבית החריגות בחודשי החורף החריגות נובעות מהתעבות חלקיקים וירידה ביעילות

 טקס( עקב סתימה בחלקיקים. ההפרדה של הציקלונים )הנמצאים לפני הוור

  בחודשים אוקטובר ודצמבר התרחשו סתימות ותקלות במד החמצן. עליה בריכוזי החמצן

גורמת לעליה בריכוז החלקיקים המנורמל בזמן שריכוז החלקיקים הנמדד בארובה נשאר 

 בערכים תקינים.

  יכוז החמצן זמינות שנתית עקב תקלות במד חמצן אשר לעליה בר 95.3% –זמינות נתונים

 הנמדד ושיבושים בנתוני ריכוז החלקיקים המנורמל.
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 פירוט ריכוזים מירביים ומספר החריגות מהתקן בארובת תנור ניצב, אבן וסיד שפייה:

 
 

 

 פחמ"ס

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

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

 ( לפני הפליטה לסביבה.RTOבממסים )

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

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

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

 :עיבוד הנתונים המתקבלים מהניטור הרציף מבוצע על בסיס

 C820-780°  -בזמן עבודה  RTO -טווח טמפרטורת בתא השריפה של מתקן ה

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

 

 

 

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 עד תאריך 

7.2.17

39=30+969=60+9

525764ינו-17

חריגות עקב תקלה בוורטקס הקטן ועבודה 

בתפוקה גבוהה לצורך דיגום

5438714פבר-17

תקן החל 

מתאריך 8.2.17

65=50+15115=100+15

610940מרץ-17

440660אפר-17

5901130מאי-17

5701221יונ-17

82418312יול-17

חריגות בזמן הפעלת התנור הניצב לאחר 

השבתה ובזמן טיפול במערכת הוורטקסים

141317740אוג-17

חריגות עקב תקלה בברז בכניסה לוורטקס קטן. 

הוחלף החיישן של הברז

78216216ספט-17

88316776אוק-17

תקלות חוזרות במד חמצן גרמו לחריגות בערכים 

מנורמלים.

5502062נוב-17

חריגות בזמן הפעלת התנור הניצב לאחר 

השבתה יזומה

151218753דצמ-17

תקלות חוזרות במד חמצן גרמו לחריגות בערכים 

מנורמלים.

22218סה"כ
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 ממצאי הניטור

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

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

 שעות על הטמפרטורה הנדרשת. 4-3לאחר  תרטורה מתחילה לעלות ומתייצבהעבודה בשבוע הטמפ

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

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

 שריפה מלאה של גזי הפליטה.

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

 . RTO-בטווח התכנון של המק"ש  53,781תנודתיים אשר הגיעו לערך מקסימלי של 

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

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

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

 .  RTO-של ה

עקב   11-12.1.17זמינות נתונים שנתית.  לא התקבלו נתונים בתאריכים    99.0% זמינות נתונים:

 עקב תקלה בשרת באיגוד. 3.10.17-2תקלה בשרת במפעל; 

 

 מתקן גזם בגלעם )וירדיס(

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

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

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

וסיד המיועדת שקים(. לפני הכניסה למסנן השקים מוזרמת תערובת של פחם פעיל  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  טמפרטורה

 לפילטרים וסטטוס עבודה של הדוודים.
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 עיבוד הנתונים מבוצע על בסיס תנאי רשיון העסק של המתקן.

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

 שני אלה: ובשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימ

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

ו עולה על פי שניים מערכי הפליטה אחד מממוצעי מדידות הניטור החצי שעתיות אינ אף .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 

מכלל הרשומות בשנה  2.7%יגות בממוצע חצי שעתי המהווים חר 484היו  2017: בשנת חלקיקים

חריגות בממוצע יממתי. החריגות נובעות בד"כ עקב היווצרות חורים בפילטרים ותיקון  33 -ו

התקלה דורש עצירת הדוד, איתור השקים הלא תקינים והחלפתם. עבודה זאת מתבצעת בד"כ 

 וט במפעל גלעם.בסופי שבוע בכדי לצמצם הפעלת דוודים השורפים מז

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

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

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

 ק"ג לשעה לדוד. 2של 

 לא התקבלו נתונים בתאריכים הבאים: .זמינות נתונים שנתית 99.1% זמינות נתונים: 

 תקלה בתקשורת 27.5.17

 עקב קצר חשמלי במתקן 8.6.17

 עקב תקלה בתקשורת 31.7.17-2.8.17

 עקב תקלה בשרת האיגוד 2.10.17-3.10.17

 חיצוניתעקב תיקון מד ניטור במעבדה  0התקבלו ערכי  2.11.17-10.12.17
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 :מתקן גזם בגלעםפירוט ריכוזים מירביים ומספר החריגות מהתקן בארובת 

 

 

 מתקן גזם בגן שמואל )וירדיס(

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

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

 חומצות ודיאוקסינים.

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

 .טמפרטורה

 

 עיבוד הנתונים מבוצע על בסיס תנאי רשיון העסק של המתקן.

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

 שני אלה: ובשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימ

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

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

 המרביים שנקבעו עבור מקור הפליטה.

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

 מ"ג/מ"ק( 6) של חלקיקים

 

 

 

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

62.7799.8147ינו-17

חריגות בתאריכים 16-25.1 נערכה בדיקה בבתי 

השקים והוחלפו פילטרים

44.9183.422פבר-17

חריגות בתאריך 10.2 בוצע טיפול בדודוהוחלפו 

פילטרים

14.10230מרץ-17

נערכה בדיקה בבתי השקים והחלפו פילטרים17.4081.72אפר-17

ערכים גבוהים עקב תקלה בהזנת סיד לפילטרים2508411מאי-17

22064.53יונ-17

52.71098.8163יול-17

חריגות בתאריכים 8.7 עד 17.7 נערכה בדיקה 

בבתי השקים והוחלפו 20 פילטרים.

20.2031.70אוג-17

נערכה בדיקה בבתי השקים והחלפו פילטרים55.01397.796ספט-17

נערכה בדיקה בבתי השקים והחלפו פילטרים42.7270.138אוק-17

7.5022.80נוב-17

21.2060.72דצמ-17

33484סה"כ

אין נתונים 2.11 עד 10.12 עקב תיקון מד ניטור 

במעבדה חיצונית
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 ממצאי הניטור

מכלל הרשומות בשנה  3.5%חריגות בממוצע חצי שעתי המהווים  618היו  2017בשנת  חלקיקים :

 חריגות בממוצע יממתי.  29 -ו

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

 תקינים והחלפתם לאחר כיבוי של הדוד או עקב מד ניטור לא תקין.

 

 2017ם יוני יולי חריגות בחודשי

, שלושת הדוודים של מתקן הגזם בגן שמואל היו בהשבתה ונערך שיפוץ 2017במהלך חודש מאי 

, הופעלו  שלושת הדוודים ומתאריך זה 13.06.2017בתאריך  של הדוודים ושל המערכות הנלוות.

הננקטים ם אמצעיעל הלאיגוד הועברו דיווחים . קבלו חריגות בריכוז החלקיקים בניטור הרציףהת

לאיתור הבעיה: הוזמן טכנאי חיצוני לבדיקת מד ניטור החלקיקים שלא הצליח לאתר תקלה, 

 שרוולים קרועים/בלויים. 50בנוסף שרוולי הסינון נבדקו מספר פעמים והוחלפו 

 חלקיקיםהנבדק מד ניטור החלקיקים ע"י מהנדס שרות חיצוני ונמצא כי מד  10.7.17בתאריך 

ונפגעו  2שרוולי הסינון של דוד  300נשרפו  11.07.17 . בתאריך רק ונשלח למעבדההמכשיר פו מקצר,

שרוולי  300הותקנו  13.7.17, הדוד הופסק ובתאריך כבלי החשמל המחוברים למד החלקיקים

 .סינון חדשים

הותקן מד ניטור חדש אשר הצביע על ערכים גבוהים ,   17.7.17בהתאם לדרישת האיגוד בתאריך 

 ע"י ספק המכשיר החל להצביע על ערכים תקינים.  25.7.17שהמכשיר טופל בתאריך  רק לאחר

 להערכתנו מרבית החריגות בחודשים אלה נובעים מתקלה במד הניטור הרציף שלא היו תקין.

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

 . %21 -שר הדוודים מושבתים אחוז החמצן עולה לשפועלים ובסופי שבוע כא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה של בית שקים במתקן הגזם  
  300בגן שמואל, הפילטר מורכב מ 

שקים המורכבים על רשתות  
 מתכת.

בכדי למצוא חור באחד השקים 
נדרש לעצור את הדוד ולעבור על כל  

 השקים
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 :מתקן גזם בגן שמואלומספר החריגות מהתקן בארובת  פירוט ריכוזים מירביים

 

 

 זמינות נתונים:

זמינות נתונים שנתית עקב הפסקות בתקשורת במהלך השנה.  בתאריכים הבאים לא התקבלו  93%

 נתונים:

 תקלה בתקשורת אינטרנט 15-17.1.17

 הוחלף מודם עקב תקלות תקשורת חוזרות. 3.4.17

 במתקןעקב הפסקת חשמל  8-9.4.17

 המתקן לא עבד, הפסקת תקשורת בזמן השיפוץ 20.5.17-1.6.17

 עקב תיקון מד ניטור במעבדה חיצונית 10-17.7.17

 עקב תקלה בשרת האיגוד 2-3.10.17

 עקב תקלה בתקשורת 13-15.10.17

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע יממתי 

מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר חריגות 

מהתקן החצי 

הערותשעתי

40+6=20+646=26תקן

37.65107.441ינו-17

הוחלפו פילטרים בבית השקים; 

הוחלף מיקום מד הניטור ; מד ניטור 

טופל ע"י חברה חיצונית

35.8290.956פבר-17

5.7033.60מרץ-17

חריגות בזמן כיבוי הדוד25.5089.811אפר-17

המתקן לא עבד כל החודש1.7013.30מאי-17

82.51299.2290יונ-17

75.7999.1202יול-17

29.1194.317אוג-17

10.8058.31ספט-17

7.3037.10אוק-17

10.8031.90נוב-17

14.7040.70דצמ-17

29618סה"כ

פירוט והסבר על החריגות בחודשים 

אלה בסעיף ממצאי הניטור
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 אליאנס

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

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

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

 האיגוד בזמן אמת.  אלוברים מד ריכוז חלקיקים המח

 עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי רשיון העסק של המתקן.

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

 מ"ג/מ"ק( 15) רציף של חלקיקים

נעשתה תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה ש

 שני אלה: ובשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימ

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

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

 המרביים שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 

 ממצאי הניטור:

 :  חלקיקים

 חריגות בממוצע חצי שעתי המהווים  49 -חריגות בממוצע יממתי ו 3 היו 2017בשנת  - A/Bבארובה 

. החריגות החצי שעתיות מקורן בד"כ בתקלות בהצתה של אחד מכלל הרשומות בשנה  0.28%

הדוודים ובסוף השנה עקב קבלת מזוט באיכות לא טובה שגרם לסתימת קו הזנת הדלק לדוד 

 בוי הדוד. וכי

חריגה אחת בממוצע החצי שעתי עקב תקלה מכנית בשסתום בקרת  ההיית 2017בשנת -Cבארובה 

 הדוד היה עבר טיפול ניקוי כימי והיה מושבת מרבית הזמן. 2017מזוט. בחודשים נובמבר ודצמבר 

 זמינות נתונים:

-25.9.17יכים  בתאר הזמינות נתונים שנתית. הפסקת שידור הנתונים העיקרית היית 94.4%

 עקב הדממה מלאה של המפעל בתקופת החגים ולא שודרו נתונים לאיגוד. 15.10.17
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 :, אליאנסABדוד פירוט ריכוזים מירביים ומספר החריגות מהתקן בארובת 

 

 :, אליאנסCדוד פירוט ריכוזים מירביים ומספר החריגות מהתקן בארובת 

 

 

 

 

 

 

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
חריגה עקב תקלה בהצתה של דוד 3201341Bינו-17

3502973פבר-17

חריגות עקב תקלה בהצתה של דוד B וכיוון 

בעירה יזום של הדוד

2501311מרץ-17

חריגה עקב כיוון בערה דוד B   לאחר החלפת 

חלקי חילוף

180460אפר-17

350970מאי-17

260760יונ-17

220650יול-17

3201020אוג-17

109230035ספט-17

חריגות עקב תקלה במד ניטור אשר טופלה ע"י 

טכנאי חיצוני

2801010אוק-17

310970נוב-17

חריגות עקב סתימות בקו הדלק74110009דצמ-17

349סה"כ

65=50+15115=100+15

C ממוצע ארובה

יממתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר 

חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר חריגות 

מהתקן החצי 

שעתי

הערות

תקן
220760ינו-17

170320פבר-17

170380מרץ-17

חריגה עקב תקלה מכנית בשסתום בקרת מזוט1501211אפר-17

130260מאי-17

170480יונ-17

200610יול-17

210370אוג-17

30510ספט-17

30220אוק-17

20170נוב-17

10170דצמ-17

01סה"כ

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

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

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

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

FID . דיגום משתי נקודות סביבתיות על גג המפעל )נקודת דיגום מרכז הגג ונקודת ף מבוצע בנוס

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

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

 .מערבית מייצגת את "גדר המפעל"-דרוםנקודת הדיגום ה המפעל.

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

 טמפרטורה בתוך המתקן וטמפרטורה בארובת הפליטה מהמתקן.אורגני בכניסה למתקן, 

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

5.02.2015 . 

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

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

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

ור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה שנעשתה תוצאות הניט

 שני אלה: ובשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימ

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

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

 המרביים שנקבעו עבור מקור הפליטה.

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

 ממצאי הניטור:

חריגות מתנאי היתר הפליטה  3היו  2017: בשנת RTO -ביציאה ממתקן ה בארובה TOCריכוזי 

חריגות בריכוז  26היו בנוסף  חל"מ. 113.2 בממוצע היממתי כאשר הריכוז היממתי המירבי היה

ובעות האיגוד , המפעל טען כי החריגות נ החצי שעתי. בישיבת ברור שנערכה למפעל במשרדי

מתקלות במערכת הניטור הרציף ובמהלך השנה הוחלפו מחשב הניטור והתוכנה. במהלך השנה 

 נשלחו מכתבים המתריעים על החריגות ועל הבעיות בתפעול מתקן הטיפול.

פעמים בהם הריכוז  5בנקודה המייצגת את גדר המפעל נרשמו  לאים סביבתיים:בג TOCריכוזי 

פעמים בהם הממוצע החצי  692חל"מ. בנקודה הסביבתית במרכז הגג נרשמו  5החצי שעתי עלה על 

חל"מ. המפעל ביצע אטימה נקודתית של הצנרת והתעלות שלא הצביעו על ירידה  5שעתי עלה על 

לאור זאת המפעל נדרש לבצע בחינה הנדסית מקיפה של הצנרת בפליטות הבלתי מוקדיות. 

 והתעלות שעדיין לא בוצעה.
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עיבוד  – במפעל קרגל RTO -חומר אורגני בארובה ביציאה ממתקן ה של פירוט ריכוזים מירביים

 נתוני ניטור רציף

 

 

עיבוד נתוני  –חומר אורגני בגלאים הסביבתיים על גג מפעל קרגל  פירוט ריכוזים מירביים של

 ניטור רציף

 

 

 

 

ממוצע יממתי 

מירבי )חל"מ(

מספר חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי 

מירבי 

)חל"מ(

מספר חריגות 

מהתקן החצי 

שעתי

הערות

8.12514.375תקן
2.805.80ינו-17

205.20פבר-17

2.707.80מרץ-17

בעקבות החריגה הוחלף מחשב הניטור והתוכנה66.611396.14אפר-17

1.907.20מאי-17

2.404.80יונ-17

5.4026.85יול-17

בעקבות החריגה בוצע טיפול במערכת הניטור 

RTO הרציף ובדמפרים של מערכת

10.911111אוג-17

לטענת המפעל בעיה במערכת הניטור113.21569.312ספט-17

2.3046.34אוק-17

2.604.10נוב-17

2.806.30דצמ-17

326סה"כ

)ambient 1( מרכז הגג)ambient 1( מרכז הגג)ambient 2( גדר המפעל)ambient 2( גדר המפעל

מספר שעות בהם הריכוז ערך מקסימליתקן

גדול מ- 5 חל"מ

מספר שעות בהם הריכוז ערך מקסימלי

גדול מ- 5 חל"מ

16.8302.20ינו-17

10.9281.40פבר-17

14.3452.30מרץ-17

118.233205.31אפר-17

22.6593.70מאי-17

22.1642.90יונ-17

21.9352.60יול-17

23.6812.50אוג-17

221128253.23ספט-17

17.610023.61אוק-17

19.2553.50נוב-17

13.9342.40דצמ-17

6925סה"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.  653.7,94עמדה על  הספיקה המקסימלית של המתקן, 

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

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

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

 

 ותקלות:זמינות נתונים 

עקב  23-25.5.17בתאריכים   הזמינות נתונים שנתית. הפסקת שידור הנתונים העיקרית היית 93%

 עקב תקלה בשרת האיגוד. 2-3.10.17החלפת מחשב הניטור במפעל ובתאריכים  
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 מוסמכות מעבדות י"ע המתבצעות בארובות מזהמים מעקב אחר בדיקות

 

 שם ארובה שם המפעל 
תאריך 
 הבדיקה

מספר פרמטרים 
 נבדק

 ממצאי הבדיקה
טיפול 
 בחריגות

   תקין Nox ,TOC, CO,PM 11.9.17 מזרחי RTO אבן קיסר

   תקין Nox ,TOC, CO 12.9.17 ישן RTO אבן קיסר

   תקין PM 11.9.17 פילטר קונצטו אבן קיסר

 אבן קיסר
יונק אבק מזרחי 

 מחוץ למערך
12.9.17 TOC  חריגה בריכוזTOC   

 אבן קיסר
יונק אבק מזרחי 

מחוץ למערך ההזנה 
2 

12.9.17 PM,TOC תקין   

   תקין PM,TOC 10.9.17 יונק מחדר צבע אבן קיסר

 אבן קיסר
פרה מיקס קטן 

 מזרחי חדש
10.9.17 PM,TOC תקין   

 אבן קיסר
יונק אבק מערבי 

 בתוך מערך ההזנה
12.9.17 PM,TOC תקין   

 קיסראבן 
יונק אבק מזרחי 

 בתוך מערך ההזנה
10.9.17 PM,TOC  חריגה בריכוזTOC   

   תקין PM,TOC 10.9.17 פרה מיקס אבן קיסר

 TOCחריגה בריכוז  RCO 11.9.17 Nox ,TOC, CO,PM אבן קיסר
בוצע דיגום 
חוזר שיצא 

 תקין

 דיגום חוזר תקין RCO 3.12.17 TOC אבן קיסר

 תקין RCO 5.12.17 STYRENE אבן קיסר
 3דיגום פתע, 

 חזרות

 PM, Nox - ארובות תהליך אגריקל
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 PM,CO 4.05.17 דוד קיטור איטונג
חריגה בריכוז 

 חלקיקים

בדיקת פתע 
שבוצעה 

לאחר תקלה 
בדוד וללא 

חזרות. 
המפעל נדרש 
לבצע בדיקות 

ארובה פעם 
 -בשנתיים 

 יבוצעו בשנת
2018 

 אליאנס
פילטרים על 

 1+2מיקסר   יד
30.07.17 PM תקין   

 PM 30.07.17 פריקת פיח משקים אליאנס
חריגה בריכוז 

 חלקיקים

עומד בתנאים 
 -ברשיון עסק 
קצב פליטה 

 תקין

 אליאנס
פילטרים על 

 6+5מיקסר   יד
30.07.17 PM 

חריגה גבולית 
 בריכוז חלקיקים

  

 אליאנס
פילטר חדר/מכון 
 כימיקלים קומה ב'

30.07.17 PM תקין   

 אליאנס
פילטר חדר/מכון 
 כימיקלים קומה א'

30.07.17 PM תקין   

   תקין PM 30.07.17 #4פילטר סילו  אליאנס

   תקין PM 30.07.17 #3פילטר סילו  אליאנס

   תקין PM 30.07.17 #2פילטר סילו  אליאנס

   תקין PM 30.07.17 #1פילטר סילו  אליאנס
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 PM,Sox,Nox,CO 23.10.17 1דוד קיטור  אליאנס
חריגה בריכוז 
 תחמוצות חנקן

המפעל יעבור 
ממזוט לגז 

טבעי בתחילת 
2018  

 PM,Sox,Nox,CO 23.10.17 2דוד קיטור  אליאנס
חריגה בריכוז 
 תחמוצות חנקן

המפעל יעבור 
ממזוט לגז 

טבעי בתחילת 
2018  

 PM,Sox,Nox,CO 23.10.17 3דוד קיטור  אליאנס
חריגה בריכוז 
 תחמוצות חנקן

המפעל יעבור 
ממזוט לגז 

טבעי בתחילת 
2018  

 אליאנס
פילטר פחם בית 

 הדבק יציאה
- TOC   

טרם התקבלו 
 תוצאות

 PM,Sox,Nox,CO 6.07.17 דוד קיטור אמבר גרנות
חריגה בריכוז 

 תחמוצות גופרית

המפעל קיבל 
אישור לחריגה 

הארכת  -
שימוש במזוט 
. סיים הקמת 

תחנת כח 
קטנה 

שתעבוד על 
גז טבעי 

ותחליף את 
 דוד הקיטור.

   תקין PM,TOC 9.07.17 1ארובה קו  אמבר גרנות

   תקין PM,TOC 9.07.17 2ארובה קו  אמבר גרנות

   תקין PM,TOC 9.07.17 3ארובה קו  אמבר גרנות

   תקין PM,TOC 9.07.17 4ארובה קו  אמבר גרנות

   תקין PM,TOC 6.07.17 7ארובה קו  אמבר גרנות

   תקין PM,TOC 6.07.17 8ארובה קו  אמבר גרנות

   תקין PM 6.07.17 בור קבלת רכבת אמבר גרנות

 PM - בור קבלת משאיות אמבר גרנות
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

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

   תקין

   תקין 31.6.17 PM,Sox,Nox,CO (C1) 400דוד קיטור  גלעם

   תקין 21.6.17 PM,Sox,Nox,CO (C2) 375דוד קיטור  גלעם

 PM,Sox,Nox,CO,TOC - (C3דוד קיטור ביוגז ) גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 F3 - PM גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 F5 - PM גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 גלעם
בור קבלת תירס 

(F6) 
21.6.17 PM תקין   

 F7a - PM גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 F7b - PM גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 F9 - PM גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 F11a - PM גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 F11b - PM גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים
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 F12 - PM גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 F14a - PM גלעם
בדיקה לא בוצעה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 F14b - PM גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 F16 - PM גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 M2 - PM, TOC גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

   תקין M4 21.6.17 PM, TOC גלעם

 M5 - PM, TOC, H2S גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 M6 - PM, TOC גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 M8 - PM, TOC גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 M9-1 - PM, TOC גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 M9-2 - PM, TOC גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

   תקין S1 21.6.17 PM, TOC גלעם

   תקין S2 21.6.17 PM, TOC גלעם

 S3 - PM, TOC גלעם
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

   תקין S4 21.6.17 PM, TOC גלעם

  תקין S6 21.6.17 PM, TOC גלעם

גזם )וירדיס( 
 גלעם

 18.9.17 גזםדוד 
Sox, Nox, CO, TOC, 
HCl, Dox,formaldehyde 

 TOCחריגה בריכוז 

המתקן יסיים 
את פעילותו 

עם חיבור 
המפעל לגז 

טבעי במהלך 
2018 

גזם )וירדיס( גן 
 שמואל

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

 TOCחריגה בריכוז 
, חריגה גבולית 

 בריכוז דיאוקסינים

יסיים המתקן 
את פעילותו 

עם חיבור 
המפעל לגז 

טבעי במהלך 
2018 

 גומי עין שמר
פילטר  - 1ארובה 

 שקים מסילוסים
23.10.17 PM תקין   

 גומי עין שמר
מחלקת  - 2ארובה 

 תערובות
23.10.17 PM תקין   

 גומי עין שמר
גיפור  - 3ארובה 

 רציף
23.10.17 PM,Sox,Nox,TOC,CO תקין   

 גומי עין שמר
שיוף  - 4ארובה 

 סוליות
23.10.17 PM תקין   

 גומי עין שמר
בית  - 5ארובה 

 הדבק
23.10.17 TOC  חריגה בריכוזTOC 

הוחלף פילטר 
פחם פעיל 

ויבוצע דיגום 
 חוזר

 גומי עין שמר
דוד קיטור  - 6ארובה 

 1074גדול 
23.10.17 PM,Sox,Nox,CO תקין   

 גומי עין שמר
דוד קיטור  - 7ארובה 

 734קטן 
23.10.17 PM,Sox,Nox,CO תקין   

   תקין TOC,VOC 23.10.18 חדר צבע - 8ארובה  גומי עין שמר

   תקין PM,Sox,Nox,CO 24.7.17 2דוד  גן שמואל מזון
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   תקין PM,Sox,Nox,CO 24.7.17 3דוד  גן שמואל מזון

   תקין PM,Sox,Nox,CO 24.7.17 4דוד  גן שמואל מזון

   תקין PM,Sox,Nox,CO,TOC 24.7.17 דוד ביוגז גן שמואל מזון

   תקין PM,Sox,Nox,CO, NH3 14.3.17 1דוד  גת

   תקין PM,Sox,Nox,CO, NH3 14.3.17 2דוד  גת

 PM,Sox,Nox,CO, NH3 14.3.17 3דוד  גת
חריגה בריכוז 

 אמוניה
  

   תקין PM,Sox,Nox,CO, TOC 14.3.17 דוד ביוגז גת

   תקין PM 14.3.17 ארובת בית שקים גת

   תקין PM 14.3.17 סקרבר אבקות גת

   תקין PM 14.3.17 סקרבר סוכר גת

   תקין PM, TOC 2.10.17 קלנדר חדש העוגנפלסט

 העוגנפלסט
מתקן טיפול ביולוגי 

 מהדפסה
- TOC 

לא בוצעו בדיקות 
2017 

  

   תקין DOR25 2.10.17 TOC -למינציה  העוגנפלסט

   תקין DOR3 2.10.17 TOC -למינציה העוגנפלסט

 PM,Sox,Nox,CO 2.10.17 דוד קיטור העוגנפלסט
חריגה בריכוז 

 חלקיקים

יבוצע דיגום 
חוזר בשנת 

2018 

 PM,Sox,Nox,CO - 1גנרטור  טמבור חפר
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
יבוצע בשנת 

2018 

 PM,Sox,Nox,CO - 2גנרטור  טמבור חפר
לא בוצעה בדיקה 

 2017 בשנת
יבוצע בשנת 

2018 

 PM,Sox,Nox,CO - 3גנרטור  טמבור חפר
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
יבוצע בשנת 

2018 

   תקין PM,Sox,Nox,CO 24.04.17 3דוד  נייר חדרה

   תקין PM,Sox,Nox,CO 24.04.17 6דוד  נייר חדרה

   תקין PM,Sox,Nox,CO 4.09.17 3דוד  נייר חדרה

   תקין PM,Sox,Nox,CO 4.09.17 6דוד  נייר חדרה

מוצרי 
 מעברות/מטרנה

 TOC PM - מגדל ייבוש חדש
לא בוצעו בדיקות 

2017 

בוצעו 
התאמות 

ארובה לנוהל 
החדש ; יבוצע 

 2018בשנת 

 4.12.17 ארובת RTO פחמ"ס
PM ,Nox ,TOC, VOC, 
CO 

   תקין

   תקין PM, TOC 4.12.17 מחלקת הדפסה פחמ"ס

   תקין PM, TOC 4.12.17 טיגיםארובת תנור  פחמ"ס

   תקין PM, TOC 4.12.17 ארובת תנור ייבוש פחמ"ס

 PM,Sox,Nox,CO 4.12.17 דוד שמן תרמי פחמ"ס
חריגה בריכוז 

חלקיקים, חמוצות 
 חנקן

המפעל נדרש 
להכין תוכנית 

לעמידה 
 בתנאים

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

   תקין

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

   תקין

 קל קר עין כרמל
מ"ר  135דוד קיטור 

 ישן
- PM,Sox,Nox,CO 

לא בוצעה בדיקה 
 2017בשנת 

נדרש פעם 
 בשנתיים

 קל קר עין כרמל
מ"ר  80דוד קיטור 
 ישן

- PM,Sox,Nox,CO 
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

 Nox ,TOC, CO - ארובת RTO קרגל
לא בוצעו בדיקות 

2017 
המפעל יוזמן 

 לשימוע

 PM,Sox,Nox,CO - 2דוד שמן תרמי  קרגל
לא בוצעו בדיקות 

2017 
המפעל יוזמן 

 לשימוע
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 PM,Sox,Nox,CO - 3דוד שמן תרמי  קרגל
לא בוצעו בדיקות 

2017 
המפעל יוזמן 

 לשימוע

   - ביופילטרתהליך  רשת או פלסט
לא בוצעו בדיקות 

2017 

בדיקות יבוצעו 
לאחר סיום 

שידרוג 
 הביופילטר

  תקין PM 13.9.17 2 תרימה

  תקין PM 22.10.17 3 תרימה

  תקין PM 22.10.17 4 תרימה

  תקין PM 23.11.17 5 תרימה

  תקין PM 13.9.17 6 תרימה

  תקין PM 13.9.17 7 תרימה

 מחצבת שפיה 
)ארובה  תנור ניצב
2A) 

- PM,Nox,CO   
טרם התקבלו 

 תוצאות

 PM - 2מימת  מחצבת שפיה 
לא בוצעה בדיקה 

 2017בשנת 
נדרש פעם 

 בשנתיים

   תקין PM 5.2.17 3מימת  מחצבת שפיה 

   תקין PM 18.1.17 1פילטר  מחצבת שפיה 

   תקין PM 1.1.17 2פילטר  מחצבת שפיה 

 PM 18.1.17 3פילטר  מחצבת שפיה 
חריגה בריכוז 

 חלקיקים

יבוצע דיגום 
חוזר בשנת 

2018 

   תקין PM 18.1.17 4פילטר  מחצבת שפיה 

   PM - 5פילטר  מחצבת שפיה 
טרם התקבלו 

 תוצאות

  תקין PM 29.12.16 6פילטר  מחצבת שפיה 

   תקין PM 25.5.17 7פילטר  מחצבת שפיה 

  תקין PM 29.12.16 8פילטר  מחצבת שפיה 

   תקין PM 25.5.17 9פילטר  מחצבת שפיה 

 PM 5.2.17 10פילטר  מחצבת שפיה 
חריגה בריכוז 

 חלקיקים

יבוצע דיגום 
חוזר בשנת 

2018 

   תקין PM 1.1.17 11פילטר  מחצבת שפיה 

   תקין PM 23.1.17 12פילטר  מחצבת שפיה 

 PM 23.1.17 13פילטר  מחצבת שפיה 
חריגה בריכוז 

 חלקיקים

דיגום בוצע 
חוזר שיצא 

 תקין

 דיגום חוזר תקין PM 6.6.17 13פילטר  מחצבת שפיה 

   תקין PM 2.1.17 14פילטר  מחצבת שפיה 

   תקין PM 23.1.17 15פילטר  מחצבת שפיה 

   תקין PM 5.2.17 16פילטר  מחצבת שפיה 

   תקין PM 6.6.17 19פילטר  מחצבת שפיה 
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 סביבתיות בתעשייה:פיקוח בדיקת פליטות 

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

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

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

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

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

ום המדויק של מקור הפליטה וניתן להעריך וודאות מוחלטת לגבי המיקאל הסביבה כאשר אין 

. במקרה זה משווים את הריכוזים הנמדדים בסביבה לתקני רק באופן כלליאת הכמות הנפלטת 

 סביבה ע"פ תקנות אוויר נקי.

 

 מחצבות -פליטות  בלתי מוקדיות 

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

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

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

דולים נמדדים בשיטת גשיטות מדידה, כל שיטה מתאימה לגודל שונה של חלקיקים. חלקיקים 

בד"כ בגבול המחצבה. חלקיקים מרחפים וחלקיקים נשימים נמדדים בשיטת  אבק שוקע הנמדדים 

הממוקם בד"כ בסמיכות למגורים. בשנת high volume sampler כלל אבק מרחף ע"י מכשיר 

החלו לבצע במחצבות הגדולות מדידות רציפות של חלקיקים נשימים ע"י מכשירי ניטור  2016

ביבה ע"פ תקנות אוויר נקי )נתונים אלה זמינים באתר רציף. תוצאות המדידות מושוות לתקני ס

 של המשרד להגנת הסביבה(.

 מחצבת ורד

המחצבה מבצעת ניטור באמצעות דיגומי אבק שוקע ומרחף במהלך החודשים אפריל עד אוקטובר 

 כרמל והמשרד להגנת הסביבה. -ע"פ תוכנית דיגום שנתית שאושרה  ע"י איגוד ערים שרון

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

 200מיקרוגרם למ"ק והתקן לאבק מרחף יממתי הוא  300שעתי הוא  3לחודש, התקן לאבק מרחף 

 .בתקנות אוויר נקי עומדות 2017קות לשנת הבדי תוצאותמיקרוגרם למ"ק. כל 
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 מ"ג לקמ"ר לחודש[ 20תוצאות דיגום אבק שוקע ]תקן   –מחצבת ורד 

 

 

 מיקרוגרם למ"ק[ 300שעתי ]תקן   3תוצאות דיגום אבק מרחף  –מחצבת ורד 

 

 

 

 

 

 

 

 

נוב-2017אוק-2017ספט-2017אוג-2017יול-2017יונ-2017מאי-2017אפר-2017

כפר ברטעה, גג 

11.6812.1613.8513.3311.669.6110.7511.85בנייין פרטי

אום -אול- קוטוף, 

גג, בית פרטי של 

15.1816.8217.6615.4417.4516.0514.2516.89מוחמד

יישוב ברקאי, 

14.0516.4416.0914.3315.9913.8214.8814.45אולם אירועים

יישוב עין עירון 

12.6612.991512.8511.9311.912.8610.56)רקע(

גבול צפוני של 

13.3815.516.0116.5414.2116.8615.7213.2התוכנית

גבול מזרחי של 

12.0214.6314.3916.1316.8714.7114.0211.82תוכנית

תוצאות דיגום אבק שוקע מ"ג לקמ"ר לחודש[

אתר הבדיקה

TSP1TSP2TSP3TSP4

כפר 

ברטעה, גג 

בנייין פרטי

אום -אול- 

קוטוף, גג, בית 

פרטי

יישוב ברקאי, 

אולם אירועים

יישוב עין עירון 

)רקע(

212.7235213172.1אפר-17

223.2275.3237.4209.1

188264217.8226.6מאי-17

214.6283221.2199.5

190.3279.8225.6209.8יונ-17

215.4282.7247196.3

174.7242.6201.4144.9יול-17

193277232.4240.3

232.2280.8259.5217.6אוג-17

203.3214.9278.8182.2

236246.1213222.7

192.5256.5227.9142.4ספט-17

229.5280.5238.7215.9

211.4231.6265.8192.8אוק-17

175.5276.3220134.8

142.3212.2234.9119.1נוב-17

176286212.8205.1

תוצאות דגימות ריכוזי אבק מרחף 3 שעתי ]מיקרוגרם למ"ק[

חודש
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 מיקרוגרם למ"ק[ 200תוצאות דיגום אבק מרחף יממתי ]תקן   –מחצבת ורד 

 

 

 נקודות הדיגום סביב מחצבת ורדמפת 

 

 

 

  

TSP1TSP2TSP3TSP4

כפר 

ברטעה, גג 

בנייין פרטי

אום -אול- 

קוטוף, גג, בית 

פרטי

יישוב ברקאי, 

אולם אירועים

יישוב עין עירון 

)רקע(

143.5179.7157.7123.2אפר-17

157.7192.3179.2176.1

126.7166.9183.1144מאי-17

154.3183180.8139.3

146.3174.7165.4143.1

155.6193.7174.4144.8יונ-17

146.1189.4184.4154.8

149.1175.8163.9157.6יול-17

119.5192159.7139.2

138.8181.3160.9116.1אוג-17

165172177.9167.4

174.5173.7173.4129.7ספט-17

131.8183.8159.2154.6

140.3180.2165.4129.6אוק-17

128.8173.2185160.2

110.2169.7140.8120

116166.1155.1151.6נוב-17

148.1186.3158.6106.1

חודש

תוצאות דגימות ריכוזי אבק מרחף יממתי ]מיקרוגרם למ"ק[
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 מפעל אבן וסיד שפיה

מבצע ניטור באמצעות דיגומי אבק שוקע ומרחף במהלך החודשים אפריל עד אוקטובר ע"פ  המפעל

 כרמל והמשרד להגנת הסביבה. -תוכנית דיגום שנתית שאושרה  ע"י איגוד ערים שרון

למפעל ונקודה נוספת בסמוך למחצבה שפיה נקודות למדידת אבק שוקע מסביב  4התוכנית כוללת 

טון לקמ"ר לחודש. מבדיקת התוצאות נראה כי התקבלו מספר  20. התקן לאבק שוקע הוא  ג'

תוצאות העוברות את התקן. למרות שהמדידות מתבצעות בשטח חקלאי  ובו דרכי עפר העלולות 

מוקדיות כמו כיסוי  להשפיע על התוצאות, המפעל נדרש לבצע פעולות להפחתת פליטות בלתי

 מסועים ושאיבת אבק בזמן מילוי חומר למיכליות.

 

 מ"ג לקמ"ר לחודש[ 20תוצאות דיגום אבק שוקע ]תקן   –מפעל אבן וסיד שפיה 

 

 

 מפת נקודות הדיגום סביב מחצבת מפעל אבן וסיד שפיה

 

 

 

 

אוק-17ספט-17אוג-17יול-17יונ-17מאי-17אפר-17אתר הבדיקה

10.7317.7315.7922.3222.4511.3512.26בוסטר מקורות

12.3131.3735.5433.7632.6217.35כרם 1

19.7319.2921.3730.0931.526.0615.26כרם 2

18.8816.7915.3315.4515.4915.2310.08אפרסקים

14.359.8222.5419.7721.1624.2924.27מחצבה

תוצאות דיגום אבק שוקע ]טון לקמ"ר לחודש[
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 מחצבת עין איילה

המחצבה הטיח.  תוחוצבת חומר מינרלי דק המיועד לתעשיי מחצבה קטנה הנמצאת ליד פורדיס

כרמל והמשרד -ע"פ תוכנית דיגום שנתית שאושרה  ע"י איגוד ערים שרוןחלקיקים מבצעת ניטור 

ואבק מרחף בישובים הסמוכים נקודות למדידת אבק שוקע  4להגנת הסביבה. התוכנית כוללת 

 300שעתי הוא  3ודש, התקן לאבק מרחף טון לקמ"ר לח 20. התקן לאבק שוקע הוא  למחצבה

מיקרוגרם למ"ק. באיגוד התקבלו תוצאות  200מיקרוגרם למ"ק והתקן לאבק מרחף יממתי הוא 

 הבדיקות עומדות בתקנים. תוצאותדיגום של חודש אחד, כל 

 

 מ"ג לקמ"ר לחודש[ 20תוצאות דיגום אבק שוקע ]תקן   –מחצבת עין איילה 

 

 

 

 מיקרוגרם למ"ק[ 300שעתי ]תקן   3תוצאות דיגום אבק מרחף  –מחצבת עין איילה 

 

 

 

 

 

 

ספטמבר-אוקטובריולי אוגוסטמאי -יוני

12.3213.0611.09עופר 1

15.618.48.07עופר 2

11.1518.1710.12עין איילה

017.889.97פורדיס

אתר הבדיקה

תוצאות דיגום אבק שוקע ]טון לקמ"ר לחודש[

פארדיסעין איילהעופר מזכירותעופר ש.ג.

29.5.1711515614386

4.6.1743645177

6.6.1753572761

13.6.1725243340

18.6.1739385626

12.7.172218840245

18.7.1726717042

26.7.1724345829

26.7.17561910414

2.8.1720325454

19.9.17827262267

25.9.1726212975

28.9.1733254251

2.10.1747457862

9.10.17534258128

תוצאות דגימות ריכוזי אבק מרחף 3 שעתי ]מיקרוגרם למ"ק[

תאריך
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 מיקרוגרם למ"ק[ 200תוצאות דיגום אבק מרחף יממתי ]תקן   –מחצבת עין איילה 

 

 

 מפת נקודות הדיגום סביב מחצבת עין איילה

 

 

 

 

 

 

פארדיסעין איילהעופר 2עופר 1

23-24.5.17622212125

4-5.6.1717301715

18-19.6.17662916448

12-13.7.17351611745

18-19.7.1713179026

2-3.8.17252110673

01.10.1736232166

03.10.1734284288

08.10.1754475182

תוצאות דגימות ריכוזי אבק מרחף יממתי ]מיקרוגרם למ"ק[

תאריך
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 מפעלים -פליטות  בלתי מוקדיות 

 אבן קיסר

ימי דיגום פתע.  2במפעל אבן קיסר נבדקו פליטות בלתי מוקדיות של סטירן. במהלך השנה בוצעו 

מיקרוגרם למ"ק(.  100ממצאי הבדיקות הראשונה הצביעו על חריגות מהתקן הסביבתי לסטירן )

עמדו בתקן וזאת לאחר שיפורים במערך היניקה והטיפול בסטירן שבוצעו  הממצאי הבדיקה השניי

 .2017נת במהלך ש

 [מיקרוגרם למ"ק 100תוצאות דיגום סביבתי לסטירן  ]תקן   –מפעל אבן קיסר )קיבוץ שדות ים(

 

 

 גלעם

במפעל גלעם בוצעה בדיקה של אבק מרחף בארבע נקודות מסביב למפעל.  בכל נקודות הדיגום לא 

 היו חריגות מהתקן לאבק מרחף.

 מיקרוגרם למ"ק[ 300שעתי ]תקן   3תוצאות דיגום סביבתי לאבק מרחף  –מפעל גלעם )קיבוץ מענית( 

 

 

 סופרסולד

במפעל סופרסולד, העוסק ביציקה של מתכות כבדות בוצעה בדיקה של אבק מרחף יממתי ובדיקה 

 סביבתית לעופרת בארבע נקודות מסביב למפעל.  בכל נקודות הדיגום לא היו חריגות מהתקנים.

מיקרוגרם למ"ק[  200תוצאות דיגום סביבתי לאבק מרחף יממתי ]תקן  –ת אורן( מפעל סופרסולד )בי

 מיקרוגרם למ"ק[ 2ועופרת ]תקן  

 

 

שער קיבוץ שדות יםשער דרום מערביתאור נקודת הדגימה

גדר ליד מזנון 

אמפיתאטרון

נקודה מערבית - 

גדר המפעל

גדר מתקן המים 

משאבי אנוש)דרום-מזרח(

מזרחדרום מזרחמערבצפון מערבצפון מזרחדרום מערבכיוון יחסית למפעל

4.2685.9>--4.26193.1>דיגום פתע 02.03.17#1

4.26173.2>--4.26167.2>דיגום פתע 02.03.17#2

4.26164.7>--4.26157.8>דיגום פתע 02.03.17#3

4.2692.26.5-11.8>פתע5.12.17

תוצאות דיגום ריכוזי סטירן בסביבה ]מיקרוגרם למ"ק[

תאריך דיגום

27.08.17תאור נקודת הדגימהמס' נקודת הדגימה

151.6מדידה, במורד הרוח1

116.9מדידה, במורד הרוח2

261.6מדידה, במורד הרוח3

65רקע, במעלה הרוח4

עופרתאבק מרחף יממתי

מיקרוגרם למ"קמיקרוגרם למ"קתאור נקודת הדגימהמס' נקודת הדגימה

67.90.0032מערבית למפעל1

99.80.0121מזרחית למפעל2

51.80.0038צפון מערבי למפעל3

80.60.0057צפון מזרחי למפעל4

2002תקן

11-12.06.17
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 שרפי כרמל

במפעל שרפי כרמל בעתלית, בוצעה בדיקה של פורמאלדהיד בשלוש נקודות מסביב למפעל.  ערך 

. הריכוזים בכל נקודות הדיגום היו גבוהים מערך  מיקרוגרם למ"ק 0.8ייחוס לפורמאלדהיד הוא 

הייחוס. מאחר ובזמן הדיגום המפעל הפסיק את תהליכי הייצור  עם פורמאלדהיד , הערכות הם 

או מהרכבת העוברת בסמוך לנקודות   mixoff -כי הריכוזים הסביבתיים מקורם בערמות ה

 המדידה.

 

 מיקרוגרם למ"ק[  0.8תוצאות דיגום סביבתי לפורמאלדהיד ]ערך ייחוס  –מפעל שרפי כרמל )עתלית( 

 

 

 

 פעולות עיקריות לפיקוח וקידום נושא איכות האוויר בתעשיות בתחום האיגוד

 

 אילן רפאל ונ.מ.ר –מכון תערובת 

לדגים נמצא במבנה של מכון תערובת אילן רפאל באזור תעשיה עמק  מפעל נ.מ.ר המייצר כופתיות

ופתיות כמייצר ומאילן רפאל )תערובת הגרעינים( היבשים מפעל מקבל את חומר גלם חפר. ה

הללו נפלטים חומרים הייצור  מתהליכי .קירור וציפויייבוש,  ,באקסטרודר תהליך כבישהב

די ריח ועל כן האיגוד דרש התקנת מערכות לטיפול בעלי פוטנציאל לגרימת מטראורגנים נדיפים 

בריח . במפעל הותקנה מערכת לטיפול בריחות המבוססת על הזרקת אוזון בכל הארובות של 

גנרטורים המייצרים אוזון, ומערכת ניטור רציף למדידת ריכוז  12תהליך הייצור. המערכת כוללת  

 וזון שאריתי ביציאה מהארובות.האוזון הנוצר בכל אחד מהגנרטורים ומדידת ריכוז א

כך שבעת שכמות  בהתאם לדרישת האיגוד נתוני מדידת האוזון חוברו לבקרת הייצור במפעל 

 .נמוכה מהנדרש מערך יצור הכופתיות ייעצר באופן אוטומטיהמיוצרת אוזון ה

ת של פעילות מערכבנוכחות עובדי האיגוד, בוצעה הדמיה לפני אישור היתרי הבניה של המפעל 

הבקרה בזמן ירידה בכמות האוזון. ההדמיה בוצעה כאשר הקו עובד כלומר המפוחים והמסועים 

 עובדים אך אין הזנת תערובת.

ים באופן מקוון לענן )קישור אינטרנטי( והאיגוד מפקח על תפקוד דרומשנתוני הניטור הרציף 

 ועובדת .  בדרישות של ייצור רק כאשר מערכת הטיפול בריח תקינה  המערכת ועמידה

 

5-6.06.17

פורמאלדהיד

מיקרוגרם למ"קתאור נקודת הדגימהמס' נקודת הדגימה

4.85שער צפוני של המפעל1

2.7פינה דרום-מזרחית2

1.98מערבית למפעל -משרדים3

0.8ערך ייחוס
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 מפעל העוגנפלסט

מערכת  ן. המפעל נדרש להתקיPVCעוסק בייצור יריעות  , אשר בקיבוץ העוגןמפעל העוגנפלסט

מתהליך ההדפסה בעקבות חריגות בריכוזי הממסים. המפעל  מזהמים לאווירלהפחתת פליטות 

שידרוג ושינויים בוצע  2017במהלך שנת . )ביופילטר( מתקן טיפול ביולוגיהחליט על התקנת 

פנימיים מהותיים במבנה של מתקן הביופילטר וזאת לאחר שהתכנון הראשוני של המתקן לא עמד 

בדרישות. ההבדל המהותי בין המתקן הישן למתקן החדש הוא בשינוי של סוג המצעים, הגדלת 

 שטח הפנים של המצע, הגדלת כמות הביומסה, שינוי בזרימות הגזים והנוזל ושיפור בבקרת

 המתקן.

 2017בחודש דצמבר כאשר  2017נמצא בהרצה החל מחודש ספטמבר החדש מתקן הביופילטר 

ובחודש בתעלות הכניסה למתקן ובארובת היציאה מהמתקן  TOCהותקנו מדי ניטור רציף של 

ים באופן מקוון לענן דרומשנתוני הניטור הרציף הספיקה . רציף של הותקן ניטור  2018ינואר 

 רנטי( והאיגוד מפקח על תפקוד המערכת ועמידה בדרישות.)קישור אינט

 

 שרפי כרמל/כרמל כימיקלים 

הופסקה בהדרגה פעילות ייצור השרפים במתחם שרפי כרמל. במפעל ממשיכים  2017במהלך שנת 

 לייצר בעיקר דבק לבן ותוסף להפחתת פליטות ברכבים כבדים על בסיס אוריאה .

טון לחודש אך  200 -פינוי ערמות של החומר הפסול  בקצב של כבנוסף במהלך השנה נמשך תהליך 

 עדיין לא הסתיים.

 

 קרגל

מפעל קרגל זומן לפגישת ברור במשרדי האיגוד לאחר חריגות חוזרות ונשנות בריכוזי החומר 

 ( ואי דיווח מספק לאיגוד. RTOהאורגני ביציאה מארובת מתקן הטיפול )

שגרמו  RTO -המפעל ביצע אטימה נקודתית לצנרת המובילה גזים ממכונות הייצור למתקן ה

למפעל עד להגשת דוח  4לפליטות מזהמים בלתי מוקדיות.  האיגוד אינו מאשר קבלת מתן טופס 

 הנדסי לבדיקת הצנרת והתעלות.

ד המצביעים על המפעל יוזמן לשימוע במשרד להגנת הסביבה על בסיס דוחות וסיורים של האיגו

 חשד לאי עמידה בדרישות היתר הפליטה של המפעל.
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 חומרים מסוכנים ואסבסט

 

 היתרי רעלים לחומרים מסוכנים )חומ"ס(

היתר רעלים ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה לכל עסק המחזיק ברעלים מעל הכמות הקבועה 

בחוק החומרים המסוכנים. חוות הדעת, אשר מועברת למשרד להגנת הסביבה, כוללת את ממצאי 

הביקורת  )אחסון חומ"ס במאצרות, שילוט מתאים, אחזקת דפי מידע של החומרים המסוכנים, 

חומרים מסוכנים ועוד( וכן המלצה לחידוש ההיתר בתנאים  על באירואחזקת אמצעים לטיפו

בוצעו סיורי פיקוח משותפים עם נציגי המשרד להגנת הסביבה  2017נלווים להיתר הרעלים. בשנת 

 עסק. ןעל תנאים ברשיו

 

 איטונג -חומרים מסוכנים  עאירו

בשילוב חומרים פה התקבלה הודעה מהמוקד הארצי על שרי 20:30בשעה  15.01.17בתאריך 

משאית עמוסה . נציג האיגוד הגיע למקום ודיווח כי מדובר בבאזור תעשיה צפוני בחדרהמסוכנים 

. בזמן שהמשאית עמדה ליד שהועברו ממפעל איטונג אל אתר לפינוי ברזל בחביות ריקות ומעוכות

היו שילוט  המפעל התחילה שריפה בתוך המשאית המלווה בריח חזק. בשטח נראה כי על החביות

 אבקת אלומיניום והחביות באו במגע עם מים.מסוג של חומר מסוכן 

 ענערך סיור נוסף במקום ונמצא כי המפגע נשאר במקום  שבו התרחש אירו 19.1.17בתאריך 

 שריפה. המכתב הופנה למשרד להגנת הסביבה בחיפה שהוציא למפעל איטונג צו לפינוי רעלים .
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  9 -ו 4שפך משאית צומת כביש  –חומרים מסוכנים  עאירו

בסמוך  4התקבל באיגוד דיווח ממוקד הסביבה על ארוע חומרים מסוכנים בכביש  9.11.17בתאריך 

המכילות חומר מסוכן מסוג קוביות  7-8. למקום הגיעו נציגי האיגוד. 9לצומת החיבור עם כביש 

. החומר נשפך על  4אל כביש  9ממשאית בזמן שפנתה שמאלה מכביש נפלו ( 39%ברזל כלוריד )

התחלה בבחומר שנשפך טיפלו וגם גלש אל דרך עפר ציבורית. צוותי חירום של לוחמי האש   4כביש 

שהצטבר על הכביש.  החומרלאחר מכן הוזנק טרקטור ששפך חול לספיגת אמצעות דילול במים, וב

יוונים למשך מספר שעות עד לפינוי של הקוביות מהשטח. נציגי הכביש נשאר סגור לתנועה בשני הכ

 הנחיות לאיסוף החומר המסוכן ואחסון עד לפינוי לאתר מורשה.  עהאיגוד העבירו למפקד האירו
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 ליווי הרשויות בפיקוח על שפכי תעשייה באיגוד כולל שלושה היבטים :

 .מעקב אחר שפכים לפי כללי תאגידי מים וביוב .א

 יקוח על שפכים במסגרת חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד.פ .ב

שפכים  איתור מקור באמצעות  כשל במטש' אירועישל בזמן אמת ובחינת התהליך בקרה  .ג

 .חוות דעת לרשויותומתן  חריגים 

 

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

האיגוד ליווה את תאגיד מעיינות העמקים )שפכי עסקי זיכרון יעקב ( זאת בנוסף לליווי  2017בשנת 

מאז פרסומם  יישום הכלליםובהיערכות של המועצות האזוריות עמק חפר ,חוף כרמל ומגידו 

 . 2014משנת 

לשפכי עסקים/תעשייה בתחום  הוכנה תכנית ניטורכללי תאגידי מים וביוב במסגרת הליווי של 

, כמו כן נעשה עדכון וחידוש תכנית ניטור למועצה אזורית  2017-2018לשנים  המ"מ זיכרון יעקב

  2017-2018לשנים חוף כרמל 

.  2014המים והביוב תשע"ד בהתאם לתקנות תאגידי תכנית ניטור הוכנו :  הכנת תכניות הניטור

תחילה בוצע מיפוי ואיתור של "תורמי" שפכים תעשייתיים ע"פ רשימת עסקים שהתקבלה ממח' 

רישוי עסקים  של מ"מ זיכרון יעקב ושל מ"א חוף כרמל וכן מסיורים בשטח . בהמשך הועברו 

במתן מענה לכל מכתבי הודעה לכל בתי העסק והמפעלים המופיעים בתכנית הניטור ,טיפול פרטני 

ההשגות של העסקים שהתקבלו לתוכנית ולבסוף קבלת אישור לתכנית הניטור מהממונה לשפכי 

 תעשיה במחוז .

 מ"א חוף כרמל                                                                      מ"מ זכרון יעקב             
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יישום הכללים באמצעות תכנית הניטור  מתבצע עבור מ"א עמק חפר ,מ"א  יישום תכנית ניטור :

חוף כרמל מ"א מגידו ומ"מ זכרון יעקב  וזאת בכדי לעמוד במטרה העיקרית של הסדרת איכות 

שפכי התעשייה המוזרמים למערכת הביוב הציבורית. היישום בא לידי ביטוי בפריסת תכנית 

השנתית לתכנית עבודה  חודשית  ,הרצת סימולטור לחשוב תוספת אגרה בהתאם לאיכות  הדיגום

מעבר לתוספת אגרה, ולספיקה של שפכי העסק ע"פ הקטגוריות שפכים חריגים ושפכים אסורים. 

 סנקציות אכיפה הינן בסמכות הרשות המקומית והמשרד להגנת הסביבה. 

מול התעשייה ומענה להשגות העסקים בגין עלות  בנוסף יישום תכנית הניטור מלווה בהתנהלות

 או בקשה להקלה . ערעורהחיוב או בכלל לכל 

 הכנת דוח שנתי לרשויות ע"פ הפורמט  של רשות המים. - דוחות שנתיים

 

 

 

 2017סטטוס דיגומים לשנת -מגידו  מועצה אזורית 

ע"פ תכנית ניטור מאושרת, דגימות שנתיות  25עסקים. סה"כ  6תכנית הניטור של מ"א מגידו כללה 

 מהתכנות המאושרת.  40%דגימות המהוות  10בוצעו בפועל 

( ודגימה אחת 20%דגימות חריגות ) 2(, 70%דגימות תקינות ) 7התפלגות האיכויות שנמצאו: 

 .(10%אסורה )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017סטטוס דיגומים לשנת  –ר מועצה אזורית עמק חפ

דגימות  244עסקים אשר ברובם תעשיות  .סה"כ  49עמק חפר כללה  תכנית הניטור של המ"א

 מהתכנות המאושרת .  96%דגימות המהוות  234שנתיות ע"פ תכנית ניטור מאושרת ,בוצעו בפועל 

דגימות 68-( ו29%דגימות חריגות ) 69(,35%דגימות תקינות ) 81התפלגות האיכויות שנמצאו: 

 (29%אסורות )

 

מס' 

סידורי

מגזר כתובת המפעלשם מפעל

תעשייתי לפי 

התוספת 

השלישית

הדיגום 

חטף/מורכב

כמות 

מים/שפכים

 שנתית

מס' בדיקות 

עפ"י תכנית 

הדיגום

מס' 

בדיקות 

בפועל

הסכם להזרמת 

שפכים חריגים

כן/לא

מס' דיגומים 

חריגים

מס' דיגומים 

אסורים

מס' הדיגומים 

התקינים

הערות

                1              1לא        2               4   11,840אקראיקניוןאורחן מגידואורחן מגידו1

                1              1לא        2               4       396אקראיתחנת דלקאורחן מגידודלק מנטה אורחן2

                1לא        1               6מורכבכימיהדליהזוהר דליה3

                2לא        2               4   17,786מורכבבית מלוןכלא מגידוכלא מגידו4

                1לא        1               3מורכב כימיהרמת השופטפוליגל5

                1              1לא        2               4     7,968אקראירפתרמת השופטרפת רמת השופט6
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מס' 

סידורי

מגזר תעשייתי לפי שם מפעל

התוספת השלישית

אופן הדיגום 

)חטף/מורכב(

כמות 

מים/שפכים 

שנתית

מספר בדיקות 

שנתי מתוכנן 

עפ"י תכנית 

הדיגום

מספר 

בדיקות 

בפועל

מספר 

דיגומים 

שנמצאו 

שפכים 

מספק 

דיגומים 

שנמצאו 

שפכים אסורים

מספר 

הדיגומים שלא 

נמצאו חריגות 

)אסורים או 

הערות

דיגום ראשון                   4            4                4      5,880אקראיאולם אירועיםאומנות השף )אודאון(1

                  2                1               1            4                4      4,224מורכבמפעל מזון ומשקאותבירה אלכסנדר 2

                  1                2               1            4                4      3,936אקראימסעדהבית הפנקייק3

דיגום ראשון                   1               3            4                4      6,600אקראיגן אירועיםגן אירועים אלכסנדר4

                  3                1            4                4      2,496מורכבגן אירועיםגני שרונית5

                  4            4                4         264אקראית.דלקדור אלון משמר השרון6

                  6            6                6         612אקראית.דלקפז רופין7

                  4            4                4         102אקראית.דלקפז חופית8

                  4            4                4           72אקראית.דלקדלק אולניק )יעד(9

                  1                1               2            4                4      1,980אקראיתעשיות שונותדקוליין10

              12               1          23              24   507,264מורכבמפעל מזון ומשקאותהוד חפר 11

10 דיגומים בוטלו עקב בעיות 

טכניות בדיגום הקלה בסולפיד

דיגום ראשון                 3            3                4      5,172מורכבאולם אירועיםווין גן אירועים12

דיגום ראשון                   2               2            4                4      4,696מורכבעיבוד בשרטיב טעם13

                  4            4                4           48אקראית.דלקטן א.ת14

                  2               2            4                4      5,568מורכבקייטרינגטעם וצבע15

דיגום ראשון                   1                2               3            6                6      1,188אקראימסעדהיומגנוס מסעדה16

דיגום ראשון                   1                4               1            6                6      1,188אקראימסעדהיומגנוס קוויקי17

הקלה בנתרן ומוליבדן                  5                1            6                6      5,916אקראיציפוי מתכותלימת18

                  1                3            4                4         606אקראימוסךמוסך מאיר א.ת 19

סירוב למילוי מפריד במים                  3            3                4         564אקראימוסךמוסך מאיר מעברות20

                1               4            5                4      2,832מורכבמפעל מזון ומשקאותמחלבת בית יצחק21

                2               1            3                4      6,036מורכבמפעל מזון ומשקאותמחלבת יובל22

דיגום ראשון                 2               2            4                4      4,720אקראימפעל מזון ומשקאותמחלבת יעקבס23

דיגום ראשון                 2               2            4                4      2,736מורכבמטבח מוסדימטבח משמר השרון24

הקלה בנתרן                 4               2            6                6    54,804מורכבמפעל מזון ומשקאותמטרנה25

                2               1            3                4      8,832מורכבמטבח מוסדימשטרה בית נעורים26

                3               1            4                4    10,404מורכבמרכז מסחרימתחם אלונית משמר השרון27

דיגום ראשון                 1               4            5                4      3,279אקראימפעל מזון ומשקאותנמר תערובות28

                  4            4                4         564אקראיתחנת דלקסונול א.ת29

דיגום ראשון                 5            5                6    10,512אקראיתעשיות שונות פחמס30

                  7          12              12   449,004מורכבמפעל מזון ומשקאותפריגת 31

5 דיגומים בוטלו עקב בעיות טכניות 

בדיגום הקלה בנתרן וסולפיד

                  4            4                4      1,957מורכבקייטרינגקייטרינג בראף32

דיגום ראשון                   1                3            4                4         207אקראימוסךקרן מוסכים)ענת אור(33

דיגום ראשון                   1               3            4                4      3,279אקראימפעל מזון ומשקאותרפאל תערובות34

               4            4                4      4,044אקראירפתרפת גבעת חיים איחוד35

               3            3                4    10,884אקראירפתרפת גבעת חיים מאוחד36

                3            3                4      5,844אקראירפתרפת המעפיל37

דיגום ראשון                4            4                4      1,908אקראירפתרפת זימן38

                  2               2            4                4      2,340אקראירפתרפת חפר39

דיגום ראשון                   1               3            4                4      1,302אקראירפתרפת מוטי פלג40

דיגום ראשון                4            4                4         864אקראירפתרפת מלצר41

דיגום ראשון                   1               2            3                4         636אקראירפתרפת סהר42

                1               3            4                4      2,112אקראירפתרפת עין החורש43

דיגום ראשון 321                9964אקראירפתרפת קליין44

דיגום ראשון 33                6124אקראירפתרפת שוורץ45

35886632אקראיציפוי מתכותשוורץ אלמוג46

דיגום ראשון 9724321אקראישטיפת רכבשטיפת רכב אם הדרך47

4924413אקראישטיפת רכבשטיפת רכב משמר השרון48

487244211אקראיאולם ארועיםברכת העמק )שמים וארץ(49

763266123מורכבפרמצבטיקהתרימה50



 [114] 

 

 2017סטטוס דיגומים לשנת -חוף כרמל  מועצה אזורית 

ת דגימו 166סה"כ  .עסקים אשר ברובם מסעדות 39ללה תכנית הניטור של המ"א חוף כרמל  כ

 מהתכנות המאושרת .  55%דגימות המהוות  91בוצעו בפועל  ,שנתיות ע"פ תכנית ניטור מאושרת

דגימות אסורות  34-( ו29%ריגות )דגימות ח 26(,34%דגימות תקינות ) 31התפלגות האיכויות שנמצאו: 

(37%.) 

ת המים לא לבצע האחת הוראת רשו :מכלל הדגימות בשל שתי סיבות עיקריות 55%-בפועל בוצע כ

פיתוח קיסריה )מסעדות לניתנה אפשרות לחברה  ,כמו כן .מ"ק /יום 5קתם פחות יפדגימות בעסקים שס

 למסעדות בנמל .בנמל( להסדיר ולהתאים תשתיות של קדם טיפול 

 

מס' 

סידורי
כתובת המפעלשם מפעל

מגזר תעשייתי 

לפי התוספת 

השלישית

 הדיגום 

חטף/מורכב

כמות 

מים/שפכים 

שנתית

מס' 

בדיקות  

עפ"י תכנית 

הדיגום

מס' 

בדיקות 

בפועל

 הסכם 

להזרמת 

שפכים חריגים

כן/לא

מס' דיגומים 

חריגים

מס' דיגומים  

אסורים

מספר 

הדיגומים 

תקינים

הערות

                 4לא          4             4      2,910אקראימסעדהמתחם פז רומנו קיסריהאג'נדה1

                 2                2לא          4             8    54,600מורכבמפעל מזוןניר עציוןאוכל ביתי ניר עציון2

                   1                 2לא          3             4      2,370אקראימסעדהגולף קיסריהאלבטרוס )מריפוסה(3

                1לא          1             4      1,154אקראימסעדהנמל קיסריה ארסטו4

                 1לא          1             4      3,096אקראימסעדהנמל קיסריה ביץ' בר5

                   1                 1                1לא          3             4    19,840מורכבבית מלוןניר עציוןבית מלון ניר עציון6

                   1                1לא          2             4      7,960מורכבאולם אירועיםבית אורןבקתה ביער 7

                   2                 1לא          3             4           60אקראיתחנת דלקעין כרמלדור אלון עין כרמל8

                   3לא          3             4         296אקראיתחנת דלקצומת עופרדור אלון צומת עופר9

                 1                1לא          2             4   111,830מורכבבית מלוןקיסריהדן קיסריה10

                 1לא          1             4      2,916אקראימסעדהנמל קיסריה הלנה11

                 2                1לא          3             4      3,184מורכבאולם אירועיםשדות יםכוכב הים12

                   2                 1                1לא          4             6    64,228מורכבמפעל כימיהעתליתכרמל כימיקלים13

                2לא          2             4    11,847מורכבמפעל מזוןבית חנניהלויתן מעדני בשר14

                   1                 1לא          2             4         630אקראימוסךמעגן מיכאלמוסך מעגן מיכאל15

                 3לא          3             4         310אקראימוסךשדות יםמוסך שדות ים16

                1לא          1             4      6,368אקראימפעל מזוןשדות יםמטבח שדות ים17

                   3לא          3             4    91,200מורכבבית מלוןיערות הכרמלמלון יערות הכרמל18

                 2לא          2             4         950אקראימסעדהתחנת דלק פז עתליתמסעדת אבראדא19

                 1לא          1             4         828אקראימסעדהנמל קיסריה מסעדת הצלבנים20

                 1לא          1             4         977אקראימסעדהנמל קיסריה מסעדת לימאני21

                 2לא          2             4      4,011אקראימסעדהתחנת דלק עתליתמסעדת סולימאן22

                   3לא          3             4           68אקראיתחנת דלקעתליתסונול עתלית23

                 1לא          1             4      2,124אקראימסעדהנמל קיסריה פורט קפה24

                   2                 1לא          3             4         189אקראיתחנת דלקעתליתפז עתלית25

                   3                 1לא          4             4           72אקראיתחנת דלקקיסריהפז רומנו26

                   1                 1לא          2             6      3,134אקראימפעל כימיהמעגן מיכאלפלסאון27

                   2לא          2             4      1,112אקראימפעל מזוןבית חנניהפריז פרי 28

                   2                 1לא          3             6      7,381מורכבציפוי מתכותמעגן מיכאלצורון29

                 1                1לא          2             4      3,876אקראיהכנת מזוןגבע כרמלקונדיטורית לינת30

                   3לא          3             4    32,571מורכבמפעל כימיהעין כרמלקל קר עין כרמל31

                   1                 1לא          2             4         463אקראיתחנת רחיצהעתליתרחיצת רכב סונול עתלית32

                2לא          2             4    34,288אקראירפתהבוניםרפת הבונים33

                1לא          1             4      5,537אקראירפתעין איילהרפת יזרעאלי עין איילה34

                3לא          3             4      9,560אקראירפתכפר גליםרפת כפר גלים 35

                3לא          3             4    50,638אקראירפתניר עציוןרפת ניר בכרמל36

                 1לא          1             4      6,042אקראירפתעין איילהרפת פרל עין איילה37

                3לא          3             4    17,213אקראירפתשדות יםרפת שדות ים38

                2לא          2             4    12,500אקראירפתשפיהרפת שפיה39
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 2017סטטוס דיגומים לשנת -מקומית זיכרון   מועצה 

 184עסקים אשר ברובם מסעדות. סה"כ  44יעקב כללה  ןתכנית הניטור של מועצה מקומית זיכרו

ת וכנימהת 40%דגימות המהוות  74דגימות שנתיות ע"פ תכנית ניטור מאושרת, בוצעו בפועל 

 המאושרת. 

דגימות  40-( ו18%דגימות חריגות ) 13(, 28%דגימות תקינות ) 21שנמצאו: התפלגות האיכויות 

 (.54%אסורות )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס' 

סידורי

מגזר תעשייתי כתובת המפעלשם מפעל

לפי התוספת 

השלישית

הדיגום 

חטף/מורכב

כמות 

מים/שפכים 

שנתית

מס' בדיקות 

עפ"י תכנית 

הדיגום

מס' 

בדיקות 

בפועל

הסכם להזרמת 

שפכים חריגים

כן/לא

מס' דיגומים 

חריגים

מס' דיגומים 

אסורים

מס' הדיגומים 

התקינים

                1              1לא        2                4         892אקראימסעדהזכרון יעקבאדמה1

              2לא        2                4         396אקראימסעדהזכרון יעקבאיז קפה2

              2לא        2                4       1,832אקראימסעדהזכרון יעקבארומה3

              3לא        3                4       1,096אקראימסעדהזכרון יעקבביסטרו דה כרמל4

                1לא        1                4אקראיבית מלוןזכרון יעקבבית מלון מימון5

                1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבבית קפה תשבי6

              2לא        2                4       1,780מורכבבית מלוןזכרון יעקבבית שחם7

              1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבברוניתא8

                1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבגוטשה9

              1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבגרינגוס10

                1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבדונה גרציה11

                2              1לא        3                4         286אקראיתחנת דלקזכרון יעקבדור אלון מול זכרון12

              1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבדוריס קצבים13

                2              2לא        4                4       2,050אקראיתחנת דלקזכרון יעקבדלק מנטה כביש 1470

              1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבדרך היין15

              1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבהדובים 16

              1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבהחומוס של יוסקו17

              1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבהמייסדים 1816

              1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבהרץ19

              1לא        1                4מורכבמסעדהזכרון יעקבוואי בר20

              2לא        2                4         702אקראיסופרמרקטזכרון יעקבטן טו טן היין21

              7לא        7              12      28,000מורכבמפעל מזוןזכרון יעקביקב כרמל מזרחי22

              1לא        1                3אקראימכבסהזכרון יעקבכבסים במושבה23

              2לא        2                4         940אקראימסעדהזכרון יעקבלג'נדה24

                1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבלה גופרה25

                1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבלהבות26

                1              1לא        2                4         388אקראיסופרמרקטזכרון יעקבמגה בעיר נוף זכרון27

              2לא        2                4      19,712מורכבקניוןזכרון יעקבמול זכרון28

                2לא        2                3         652אקראימכבסהזכרון יעקבמכבסת אור29

              1לא        1                4מורכבבית מלוןזכרון יעקבמלון אלמא30

                1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבמנואלה31

              1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבמסעדת הנשיקה32

              2              2לא        4                4         484אקראימסעדהמחלף זכרוןמקדונלדס כביש 3370

              1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבנילי בית יין34

                1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבפלאפל זכרון35

              1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבהוביט + פן אחר36

              1לא        1                4         560אקראימסעדהזכרון יעקבפרנג'ליקו מול זכרון37

              1לא        1                4אקראימסעדהזכרון יעקבצ'אנג מאי 38

              1לא        1                4         392אקראימסעדהזכרון יעקבקוריצה בר מול זכרון39

              1              1לא        2                4       1,268אקראימסעדהזכרון יעקבקפה גרג מול זכרון40

              1לא        1                4       2,268אקראיסופרמרקטזכרון יעקברמי לוי מול זכרון41

              1לא        1                4אקראיסופרמרקטזכרון יעקבשופרסל חלומות זכרון42

                2לא        2                4         612אקראיתחנת רחיצהזכרון יעקבשטיפת הניצחון43

                3              1לא        4                6       7,320מורכבמפעל כימיהזכרון יעקבתעשיות בית אל44



 [116] 

 

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

כרכור, -פרדס חנהתחת הקטגוריה של החוק עזר נבדקים העסקים ותעשיות ברשויות: חדרה, 

, בית חנניה ושדות ים. עם זאת, רשויות שבהן הוקם קיסריה ,עדה, אור עקיבאגבעת -בנימינה

תאגיד מים וביוב כגון חדרה ומ"א חוף הכרמל, פיקוח והסדרת שפכי תעשייה  מבוצע ע"י 

 תאגיד/מועצה אזורית בהתאם לכללי תאגידים.

ביית אגרות בגין , תוקף מנגנון לג1996למרות שחוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד נוסד בשנת 

הוכנה בקשה הכללה  2017הפיקוח, הדיגום ובדיקות המעבדה הינו לשנתיים. לקראת סוף שנת 

לחוק העזר הטלת  23תכנית ניטור, ודוח כספי לרשות המים לחידוש האגרה וזאת בהתאם, לסעיף 

 אגרה תהא טעונה אישור מועצת האיגוד ושר הפנים. 

 

 חוק העזר  במסגרת 2017סטטוס דיגומים לשנת 

 .41% -דיגומים המהווים כ 146דיגומים, בפועל בוצעו  358תכנית הניטור כללה 

 עסקים שמרביתם בתחום המזון ומפעלי תעשייה.  87תכנית הניטור כללה 

דגימות  48-( ו3%דגימות חריגות ) 5(, 63%דגימות תקינות ) 92התפלגות האיכויות שנמצאו: 

 (.33%אסורות )

הועברו במקביל למנהלי מח' רישוי עסקים ברשויות ולחפ"ק קיסריה ולעסקים/  תוצאות הדיגומים

 תעשייה מלווה במכתב בו מפורטות החריגות ודרישה לעמידה באיכויות החוק. 

אכיפה לעמידה באיכויות הנדרשות ע"פ חוק העזר נעשתה ע"י מח' רישוי העסקים ברשויות בליווי 

 משרד הבריאות בעסקי מזון .ותיאום עם האיגוד זאת בנוסף לשילוב 
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מס' 

סידורי
כתובת המפעלשם מפעל

מגזר תעשייתי 

לפי התוספת 

השלישית

הדיגום 

חטף/מורכב

מס' בדיקות 

עפ"י תכנית 

הדיגום

מס' 

בדיקות 

בפועל

הסכם להזרמת 

שפכים חריגים

כן/לא

מס' דיגומים 

חריגים

מס' דיגומים 

אסורים

מס' הדיגומים 

התקינים
הערות

                2לא       2               4אקראיקוסמטיקה ותמרוקיםאור עקיבאא.ג.מ קוסמטיקה1

                1לא       1               4אקראימפעל מזוןפרדס חנהא.י.ן תעשיות מזון2

PH              1לא       1               4אקראימוסךפרדס חנהאוטו 32000

כלורידים, שומנים, נתרן ,COD, TSS, PH                1              1לא       2               4אקראימסעדותאור עקיבאאולמי נויה4

כלורידים, שומנים, נתרן ,COD, TSS              1לא       1               4אקראימסעדותאור עקיבאאולמי עדן5

                2לא       2               4אקראימסעדותאור עקיבא א.ת. צפוניאולמי שיר6

שמן מינראלי, מוליבדן                1לא       2               4אקראימפעלי חומרי בנייהקיסריה א.ת. איטונג7

                2לא       2               4אקראיטיפול פני שטחקיסריה א.ת. צפוניאנגלנדר8

PH                1              1לא       2               4אקראיקוסמטיקה ותמרוקיםאור עקיבאאנה לוטן9

                2לא       2               4אקראיציפוי מתכותאור עקיבאאס.טי.אי תעשיות לייזר10

נתרן                1              1לא       2               4אקראיטיפול שטחאו.ת אור עקיבאארדן תעשיות חשמל11

שומנים              1לא       1               4אקראימסעדותביג פרדס חנהארומה מתחם ביג12

כלורידים, שומנים, נתרן ,COD, TSS, PH              2לא       2               4אקראימסעדותאור עקיבאארומה קניון אורות13

                1לא       1               6מורכבכימיה פרמצבטיקהאור עקיבאביוואק14

,שמן מינראלי, שומנים, נחושת, נתרן, חמרן ,COD, BOD, TSS              1לא       1               4מורכבבתי דפוסקיסריה א.ת. דרומיבסט קרטון15

כלורידים, נתרן, שומנים, דטרגנט אניוני ,COD, PH              2לא       2               4מורכבמסעדותקיסריה א.ת. צפוניג'פניקה16

                1לא       1               4אקראיכימיה דבקיםבנימינהגילאור )שוויצריה( בע"מ17

                1לא       1               4מורכבבתי דפוסקיסריה א.ת. דרומיגלובל רוטו שקע18

                1לא       1               4מורכבבתי דפוסקיסריה א.ת. צפוניגליל און19

20)White( 1לא       1               4אקראימסעדותפרדס חנהגן אירועים וויט              COD, כלורידים, שומנים, נתרן

                2לא       2               4מורכבמסעדותקיסריה א.ת. צפוניגן אירועים טרה21

כלורידים, שומנים, נתרן ,COD, TSS                1              1לא       2               4אקראימסעדותאור עקיבאגרגרים22

נתרן                1              1לא       2               4מורכבחלקי חילוף למוסכיםאור עקיבאד.ש. שיווק סיגמא בע"מ23

                2לא       2               4אקראיתחנות דלקבנימינהדור אלון בורג'24

                2לא       2               4אקראיתחנות דלקגבעת עדהדור אלון גבעת עדה25

                1לא       1               4אקראיתחנות דלקפרדס חנהדור אלון דרך הנדיב26

                1לא       1               4אקראיתחנות דלקעין שמרדור אלון עין שמר )צומת מנשה(27

                1לא       1               4אקראיתחנות דלקנגב הדריםדור אלון תחנת נגב הדרים28

                1לא       1               4אקראיקוסמטיקה ותמרוקיםאור עקיבאדן מור חומרי טבע וכימיקלים29

                1לא       1               6מורכבכימיה פרמצבטיקהאור עקיבא א.ת. דרומידקסל פארמה30

                1לא       1               4מורכבמעבדה קיסריה א.ת. צפוניהחקלאית-אגודה שיתופית31

                1לא       1               4מורכבבתי דפוסקיסריה א.ת.היולט פקרד דפוס תעשייתי32

שמן מינראלי, מוליבדן, מנגן, נתרן, ליתיום              1לא       1               4אקראימוסךפרדס חנההמוסך של מוטי33

                2לא       2               4מורכבקוסמטיקה ותמרוקיםקיסריה א.ת. צפוניווטנפס34

כלורידים, נתרן              1לא       1               6מורכבכימיה פרמצבטיקהבנימינה א.ת.ויטאמד תעשיות פרמצבטיות35

                2לא       2               4אקראיתחנות דלקאור עקיבאטן אור עקיבא36

                1לא       1               4אקראימסעדותאור עקיבאיינות ביתן37

כלורידים, שומנים, נתרן ,COD, TSS, PH                2              2לא       4               4אקראייקביםבנימינהיקב אליעז 38

                3לא       3               2מורכבבתי דפוסקיסריה א.ת. צפוני ודרומיכרמל מערכות מיכלים39

שומנים ,COD, PH              1              1לא       2               4אקראימסעדותבנימינה א.ת.לחם בורקין40

כסף, נתרן ,11CODלא42מורכבמוסךקיסריה א.ת. דרומימ. בר תחזוקה41

1לא41אקראימפעל מזוןאור עקיבאמאיר את בייגל42

סולפיד, שומנים, נתרן11לא42מורכבמפעל מזוןקיסריה א.ת. צפונימאפיית אגמי43

 ,שמן מינראלי, נחושת, נתרן, מוליבדן, חמרן, אבץ ,1TSS, PHלא41אקראימוסךפרדס חנהמוסך אבו רקייה וליד44

2לא42אקראימוסךבנימינהמוסך אליקו 45

1לא41אקראימוסךגבעת עדהמוסך ג'יפ ארנון46

1לא41אקראימוסךפרדס חנהמוסך חמישה כוכבים47

1לא41אקראימוסךגבעת עדהמוסך מיכאלי48

שמן מינראלי, נחושת, מוליבדן, חמרן, אבץ, עופרת ,2TSSלא42אקראימוסךבנימינהמוסך מיראז'49

שמן מינראלי2לא42אקראימוסךבנימינהמוסך עמית שרותי רכב50

1לא41מורכבכימיה פלסטיקקיסריה א.ת. דרומימוצרי שלם51

כלורידים, נתרן11לא62מורכבמפעל מזוןבנימינהמחלבות השומרון52

1לא41אקראימכבסותאור עקיבאמכבסת בן חור53

חנקן אמוניקאלי, זרחן כללי, שמן מינראלי ,241TSS, PHלא127מורכבתעשיית ניירחדרה א.ת.מפעלי נייר חדרה54

2לא42אקראיכימי טיפול בעדשותאור עקיבא א.ת.מפרולייט55

1לא41אקראימסעדותמתחם ביג פרדס חנהמקדונלדס מרכז ביג56

שומנים, נתרן ,2COD, TSS, PHלא42אקראימסעדותאור עקיבאמקדונלדס קניון אורות57

1COD, TSSלא21מורכבטיפול פני שטחקיסריה א.ת.מרכבים טכנולוגיות דרום58

סולפיד, שומנים1לא21מורכבטיפול פני שטחקיסריה א.ת.מרכבים טכנולוגיות צפון59

1לא41אקראימסעדותפרדס חנהמרכז גריאטרי שוהם60

VSS/TSS ,נתרן, סולפט ,1COD, TSSלא41אקראיכימיה פרדס חנה א.ת.נדיר תעשיות צבע61

13CODלא44מורכבמפעל מזוןאור עקיבאנטלי פלוס בע"מ62

2לא42אקראיתחנות דלקגבעת עדהסונול גבעת עדה 63

1לא41אקראיתחנות דלקמחנה 80סונול מחנה 80 64

שומנים ,11COD, TSSלא42אקראימפעל מזוןבנימינהסלטי הגן הירוק65

כלורידים, שומנים, נתרן ,3COD, PHלא43מורכבקוסמטיקה ותמרוקיםקיסריה א.ת. דרומיעלבד66

2לא42אקראיתחנות דלקברניצקי צומת בנימינהפז ברניצקי67

1לא41אקראיתחנות דלקפרדס חנהפז דרך הנדיב68

1לא41אקראיתחנות דלקבנימינהפז יסמין69

1לא41אקראיתחנות דלקהמושב 29 כרכורפז כרכור )המושב 29(70

2לא42אקראיתחנות דלקקיסריהפז קניון אורות71

כלורידים, שומנים, נתרן ,1COD, PHלא41אקראימסעדותבנימינהפלוגי72

2לא42אקראיקוסמטיקה ותמרוקיםקיסריהפלומה ים המלח73

1לא41מורכבבתי דפוסקיסריה א.ת. צפוניפרנקל ובניו74

כלורידים, שומנים, נתרן11לא42מורכבמסעדותקיסריה א.ת. צפוניקויאה בורגר בר75

4לא44מורכבמפעל מזוןאור עקיבא א.ת. צפוניקונדיטורית בן עמי76

סולפיד12לא43אקראיציפוי מתכותאור עקיבאקונטקט זיווד אלקטרוני77

כלורידים, שומנים, נתרן ,1COD, TSS, PHלא41אקראימסעדותאור עקיבאקייטרינג רוטשילד78

כלורידים, שומנים, נתרן ,1CODלא41אקראימסעדותמתחם ביג פרדס חנהקפה גרג מתחם ביג79

1לא41אקראימסעדותאור עקיבאקשת אירועים80

2לא42אקראיציפוי מתכותאור עקיבא א.ת. צפונירפאל תעשיות מגופים81

4לא44אקראירפתותבנימינהרפת בית אל82

שומנים11לא42אקראימסעדהקניון אורותשווארמה ופיצה קניון אורות83

1לא41אקראימסעדותאור עקיבאשופרסל קניון אורות84

1לא41מורכבכימיה דבקים וצבעיםקיסריה א.ת. דרומישיפר מגם תעשיות85

שמן מינראלי, נחושת, מוליבדן, חמרן, אבץ, עופרת ,2TSS, PHלא42אקראימוסךבנימינהשירות לרכב יוסי 86

כלורידים, סולפיד, שומנים, נתרן ,1COD, PHלא41אקראימפעל מזוןקיסריה א.ת. שקרצי87
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מכוני  11בשנת בתחום האיגוד קיימים  

טיהור מוניציפליים כאשר המאפיינים  

העיקריים הכלת  אחוז מסוים של שפכי 

תעשייה . כל המכונים מתוכננים ופועלים 

בשיטת בוצה משופעלת לקבלת קולחים 

יונית מלבד מכון טיהור בית חרות נברמה ש

 המייצר קולחים באיכות שלישונית .

במכני הטיהור הגדולים חדרה ובית חרות 

קיים שיקוע ראשוני וייצוב בוצה בתהליך 

אנארובי ושאר מכוני הטיהור ,קטנים יחסית 

 ללא שיקוע ראשוני וייצוב בוצה בהליך ארובי. 

 

 

מכוני  4כמו כן בתחום האיגוד קיימים 

טיהור תעשייתיים המהווים כקדם טיפול 

הביוב טרם חיבור שפכי המפעל למערכת 

הציבורית . התקנת מכוני טיהור 

התעשייתיים שפועלים בשיטה אנארובית 

נותנים מענה במס' אופנים : הורדת עומס 

פחית התנודתיות ה, ל 60% -אורגני של כ

באיכות השפכים בהמשך הטיפול המרכזי , 

טיפול במקור על הזרם קטן ומרוכז והוזלת 

עליות בהקמה ובהפעלה של מכוני הטיהור 

 יים.מרכז

 

עבודתו של האיגוד התמקדה בבחינת קיבולת ההידראולית והעומס האורגני של  2017בשנת 

כי פעילות האיגוד הינה פונקציה של דרישת הרשות ובעיקר המטשים ביחס לנתוני התכן . נציין 

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

 ומתן חוות דעת לרשויות . יגים שפכים חר
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 החברה לטיפול והשבת מי ביוב נחל חדרה. -מכון טיהור 

חדרה , אור עקיבא ,פרדס חנה  לטיפול בשפכי הרשויות : 1994המטש' האזורי תוכנן והוקם בשנת 

פועל באופן רציף .  1996משנת והחברה לפיתוח קיסריה ו אכרכור ,בנימינה גבעת עדה , ז'סר זרק

, ועם יכולת הרחבה 2010עקרונות התכנון מתן מענה  לדרישות ההתפתחות של האזור עד שנת 

נפש, כאשר  תהליך הטיהור מבוסס על בוצה משופעלת  300,000לאוכלוסייה אקויולנטית של מעל 

 במשטר זרימה בוכנתי וייצוב בוצה בתהליך אנארובי .

 ממצאים :

 שפכים :

עולה כי שפכי מכון הטיהור מתאפיינים באיכויות של שפכים מטה בהתאם לממצאים שבטבלה 

מספיקת  99.9%-עם זאת נמצא ב 2.5-3יחס של   COD/BOD-סניטרים שבאים לידי ביחס בין ה

 35000התכן ובימים בודדים אפילו עולה מספיקת התכן גם באם ילקח בחשבון שספיקת התכן 

 מעומס התכן. 59.9%-י במטש' נמצא במספיקת התכן . העומס האורגנ 83%-במ"ק ,המטש' נמצא 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

בעומס האורגני הלכה ההשפעה העיקרית של התעשייה על המכון מנתונים אלו עולה כי 

  15%-והצטמצמה עם סגירת מפעלי מזון )עוף טנא ,אווז הכסף, הוד המהולל ומכבסת שלג( שיהוו כ

הכללי . עם זאת הספיקה גדלה כתוצאה מצריכה סניטרית עם גידול  ביחס לעומס האורגני 

 . ההאוכלוסיי
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 קולחים :

בשנים האחרונות נעשו שינויים מבניים באגן הארובי , לקבלת ריאקטורים עם אזורים אנארוביים, 

 אנוקסים ואירובי ויצירת סיחרור מסוף איזור האירובי אל תחילת האיזור האנאירובי

. עבודות אלו נועדו להביא את אגן האוורור לקונפיגורציה תהליכית להרחקת חנקן נטריפיקציה()

 ( בתהליך הדניטרפיקציה באזור האנוקסי.O2A/וזרחן )תהליך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהנתונים בטבלה עולה כי קולחי המטש' בפרמטרים הכימיים עומדים באיכות התכן ואפילו 

 מוגבלת.בערכים המתאמים להשקיה בלתי 

נדגיש את העובדה שאין השפעה של שפכי התעשייה על המטש' וזאת רואים בבירור בערכים של 

 המלחים )כלורידים ,נתרן ובורון( שמקורם בתעשייה .
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 מט"ש מנא"י

מים  99% -תהליך ייצור הנייר הוא תהליך עתיר במים ) עיסת הנייר המוזרמת לרשת המכונה מורכבת מ

 80%-מ"ק/טון נייר , מתוכם כ 10צריכת המים הטריים במפעל הינה בסדר גודל של סיבים(.  1% -ו

בכמות  על מנת לחסוךמ"ק.   7,500 -6,500-בממוצע הינם שפכים כלומר כמות השפכים היומית הינה כ

 : המים הנצרכת, קיים במפעל מערך מורכב למחזור מים פנימיים בתהליך הייצור

  .מים שיוצאים ממכונות הנייר וחוזרים לתחילת התהליך )לפלפרים( ללא טיפול כלשהו 

  .מים שיוצאים מהתהליך ועוברים סינון מכני וחוזרים לתהליך 

  ם לייצור ניירות לשימוש ביתי.עודפי מים מסוננים ממכונה ליצור נייר לבן מועברי 

  .עודפי מים מסוננים ממכונה לנייר ביתי מועברים למכונה לנייר אריזה 

   חלק ממים שיוצאים מהתהליך ועוברים סינון מכני ותהליך ציפה )במתקן קדם( מוחזרים

 לתהליך.

 

 למחזור הפנימי אך מעבר 

נוצרת כמות גדולה של 

תעשייתיים  שפכים

שלא שמקורם מים 

 מוחזרים לתהליך

 גלישות לא מבוקרותמו

שפכים  הייצור .מהתהליך 

אלו עשירים בחומר אורגני 

שמקורו בעמילנים 

ושאריות צבע ,במוצקים מרחפים שמקורם בשאריות תאית ופסולת נייר ובתכולה גבוהה של 

 : מינרלים מומסים )בעיקר מלחי קלציום( . השפכים מטופלים במכון טיהור עצמאי במספר שלבים

 

  הקטנת ריכוז המוצקים המרחפים בשני העיקרון של מתבסס על ה טיפולמערך קדם

כל זרם שפכים משלושת תת המפעלים)מפעל הלבן, החום והביתי( עובר האחד  שלבים

הרחפה של  השלב השני טיפול בול חלקיקים גדולים ע"י מסרק גורף שגס בנפרד סינון 

 בתוספת פוליאלקטרוליט.  (PIANIM)מסוג  – DAFהמוצקיים ב

  טיפול אנארובי המבוסס על תהליך ביולוגי אנאירובי באמצעות חיידקים אציטוגנים

והופכים אותו לביוגז. הביוגז מטופל בנפרד  COD-מה 75%-ומתאנוגנים המפרקים כ

המתקן האנאירובי תוכנן לעומס אורגני של ליצירת חשמל או  שנישרף בלפיד. 

tonCOD/d 50-57  0.5ב פירוק של עם קצ kgCOD/kgVSS*d . 

  8,500בספיקה של עד  ואיוורור נמשך ל בוצה משופעלת טיפול ארובי תוכנן בשיטת 

ובעומס צח"ב למוצקים מרחפים   kg/BOD/day 4460מ"ק/יום , בעומס אורגני של 

(F/M של )0.13 BOD/MLSSם זאת, המתקן מופעל ומתפקד לא בתהליך . ע
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התהליך הקיים הינו תהליך משולב . נמשך רכאוורוהקונבנציונאלי הידוע בספרות 

אגן ה ובנוסףאנאירובי/אירובי שבו האגן האירובי אינו מאוורר ומעורבל לכל עומקו, 

 בנוי מבריכת איוורור בטיפול הארוביליך התזרים התלייצוב בוצה . הארובי משמש גם 

  הסמכת בוצה שניונית וסחיטת בוצה בבלט פרס. ניוני,,שיקוע ש לנוזל ולייצוב בוצה

  טיפול שלישוני הכולל ריכוך בקריסטלטור )התגבשות מלחי סידן ומגנזיום על גבי גרגיר

חול אינרטי( , שיקוע מקדים לסינון, סינון חול וחיטוי . בסוף התהליך, הקולחים 

ולים ( מושבים לתהליך הייצור והיתר מרחקים לנחל חדרה )פס30%-בחלקם )כ

 להשקיה עקב נוכחות גבוהה של בורון(.

 

קולחים האיכות כי בפועל  עולה  םנתוני תכנון מול נתוניע"פ בחינת מערכות הטיפול הביולוגי ב

דת בדרישות להזרמה לנחל ,מערכת טיפול האנארובי מביאה להפחתה העומס האורגני בהתאם ומע

עומס ו בלאיעומס האורגני ובהקבולת הגיע לשיא  האירובית  ואילו מערכת הטיפוללתכנון 

בעומס האורגני מספיקת התכן . מניתוח הנתונים נראה כי בשל פיקים  80% -נמצאת בהידראולי 

כפי שנדרש בהיתר  נפרדייצוב בוצה ל בניית מתקןנדרש הרחבת מתקן הארובי ואו וההידראולי 

 (67237) 2012הבניה משנת 

  

 ממצאים :

 קולחים:

  איכות הקולחים המוזרמת לנחל עומדת באיכות הנדרשת ע"פ צו ההרשאה להזרמה

ושל  COD -לנחלים בערכים הממוצעים ונמצאים גבוליים בערכים המרביים של ה

 האמוניה .

  אחוז מכלל הקולחים .עם זאת  25-35בשל איכות הקולחים מושבים לתהליך הייצור בין

 מג"ל  5.1-6.6ת הבורון של קולחים מנאי פסולים לחקלאות בשל תכול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSSBODtCODt

חנקן 

TSSBODtCODtזרחן כלליאמוניהכללי

חנקן 

זרחן כלליאמוניהכללי

1010100101.511515150152.52צו הרשאה 

668110.20.2814940.4ינו-17

827620.40.3102.48880.6פבר-17

857650.40.41012880.6מרץ-17

63.28330.4250.24104.24920.6אפר-17

0.2151502.5>57930.9>7מאי-17

0.296961.8>548030.7יונ-17

0.27121502.5>647920.6יול-17

0.26.02.3850.8>528230.7אוג-17

0.23.05.0991.0>238430.7ספט-17

0.215.01.51500.9>518030.5אוק-17

358450.40.01613877.70.6נוב-17

547550.70.0589818.601.34דצמ-17

רכוזים ממוצעים מירביים במג"ל רכוזים ממוצעים חודשיים במג"ל 

טבלה מסכמת איכות הקולחים לנחל 
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 מתקן אנארובי :

  מערך הטיפול האנארובי מביא לפחתה בעומס האורגניCOD  אחוז בין הכניסה  70-82של
 ליציאה.

  אחוז מסיקת התכנון של  48-57מ"ק/יומי המהווה  5777-6884עומס הידראולי המטופל נע בין
 מ"ק /יומי 12000

  32-44עומס האורגני המטופל במתקן האנארובי נע בין   COD/ton/day  אחוז  64-88-המהווה

  COD/ton/day  50 של  מהעומס המתוכנן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מתקן אירובי:

  מערך הטיפול הארובי  מביא לאיכות קולחים העומדת בדרישות צו להזרמה לנחל וזאת כנראה
 על חשבון טיפול בבוצה

  אחוז מספיקת התכנון של  68-80מ"ק/יומי המהווה  5777-6884עומס הידראולי המטופל נע בין
 מ"ק /יומי  8500

  3.9-7.1עומס האורגני המטופל במתקן הארובי נע בין   BOD/ton/day אחוז  83-121המהוו

 BOD/ton/day  4.5של   מהעומס המתוכנן
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 מי נתניה ,בית חרות . –מכון טיהור 

שווה ערך  2025. תכנון נותן מענה עת שנת   1974שודרג מטש' מי נתניה שנבנה בשנת  1994בשנת 

 פרדסיה וקדימה,כפר יונה  עמק חפר ,נתניה, נפש הכוללת הישובים :  405,000של   הלנפח אוכלוסיי

. 

הרחקת חנקן והרחקת זרחן  תהליך הטיפול במטש' מבוסס על שיטה של בוצה משופעלת בו תתבצע

חלקית טיפול שלישוני וחיטוי .מערך הטיפול בנוזל כולל טיפול ראשוני של סינון גס ועדין ,מתקנים 

להרחקת שמנים וגרוסת, שיקוע ראשוני ,בריכת ויסות .טיפול שניויני )ביולוגי( עם סלקטור אנארובי 

רה. מערך הטיפול  הבוצה יעשה בשני אנוקסי ארובי .טיפול שלישוני של סינון גרביטציוני והכל

אופנים מקבילים .בוצה ראשונית טיפול אנארובי ,בוצה שניונית טיפול ארובי שתי הבוצות עוברות 

 הסמכה וסחיטה ופינוי משטח המכון כבוצה סוג ב'.

 

 ממצאים :

 שפכים:

בהתאם לממצאים שבטבלה עולה 

 כי שפכי מכון הטיהור מתאפיינים

 סניטרים . באיכויות של שפכים

המטש' נמצא בקיבולת הידראולית 

 .מספיקת התכן 64%הממוצעת של 

-העומס האורגני במטש' נמצא ב

כמחצית  .מעומס התכן 66%

משפכי עמק חפר נכללים בעומסים 

 אלו.

 

,מטש' מי נתניה ימצא   CODמג"ל  1200עם חיבור שפכי כלל שפכי עמק חפר בריכוזים חריגים של 

 76% ועומס אורגני 70% בעומס הידראולי של

 

בהתאם לתרשים עולה כי יש מגמה קבועה 

בספיקה הממצעת היומית ולא נראה תנודתיות בין 

 חודשי הקיץ לחודשי החורף 
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 קולחים:

 

מהנתונים בטבלה עולה כי קולחי המטש' עומדים באיכות להשקיה בלתי מוגבלת הן בערכים 

  האורגנים והן בערכי המלחים
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 מרץ –מכון טיהור 

שפכי היישובים שמזרח עמק חפר  המט"ש שודרג ממאגר עונתי למתקן טיפול בזרם 1996בשנת 

ובכללותם שפכי מפעל גת, שפכי רפתות ותעשיות אחרות . מערך הטיפול מבוסס על תהליך של בריכה 

ה"קולחים" טרם הזרמת פקולטטיבית שבחלקה הותקן אוורור מאולץ ובחלקה משמש לליטוש 

 למאגרי אפיקי עמק חפר למיהול ולהשבה חקלאית.

מ"ק ;  150,000 –המתחלק : נפח בריכת האוורור  מ"ק 180,000 –נפח אופרטיבי )אוורור וליטוש( 

                .יום  30 – -של כזמן שהייה  מ' עם 7 –עומק הבריכה   ;מ"ק  150,000 –נפח בריכת הליטוש 

   

 :ממצאים

ממצאים בתרשימים  עולה כי השפכים בכניסה למטש'  מתאפיינים בתנודתיות רבה לאורך השנה 

-שפכי מפעל גת מהווים כהן באיכויות הכניסה והן באיכויות היציאה. תנודתיות זו הינה כתוצאה ש

בפרט  מהאיכות של שפכי גתהינה כתלות איכות השפכים בכניסה ש כךמרץ מטש' משפכי  30%

ובכלל ממערך הטיפול של הרפתות או תעשיות אחרות . התנודתיות באיכות הקולחים ביציאה הינה 

כתלות של עומס על מטש' וכתלות של חוסר אספקת חמצן  כנדרש לעומס האורגני לרבות העובדה 

 שהתהליך אינו מטפל בחנקן וזרחן ואחוז ההרחקה של שניהם נמוך מאוד. 

 ם מאמצים ע"י הרשויות לחיבור שפכים אלו למט"ש בית חירות וביטולו.בשנים האחרונות נעשי
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 בספיקות הנכנסות למט"ש.ניתן לראות שישנה תנודתיות רבה  גרף הספיקהמ
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 חיבור זרם שפכי עמק חפר המזרחי  למכון הטיהור מי נתניה .

 

סירוב תאגיד מי נתניה  להשלמת העברת שפכי מט"ש מרץ )שפכים  ,עדיין קיים 2017במהלך שנת 

לא הייתה כל השפעה על   2015עוד בשנת  וזאת למרות ששפכי הוד חפר שחוברו מאזור המזרחי(

שדרוג למערך קדם טיפול אשר כלל התקנה איכות הקולחים של מט"ש ,בליווי האיגוד מפעל גת ביצע 

בבדיקות שבועיות וחודשיות אחר איכות שפכי המפעל לרבות טיפול במקור של ציוד ומעקב 

 .)נתרן הידרוקסידי, סודה קאוסטית( NAOH-ובצמצום השימוש ב

וכן, כמענה על כי חפר כמענה להתנהלות וחוסר ההסכמות  של מי נתניה ושל מ"א עמק  רשות המים

עשתה הבחנה בשפכים רשות המים  שפכי מ"א עמק חפר מעמיסים על הטיפול  במטש' מי נתניה .

 והציעהאסורים ונתנה משקל רק לפרמטרים שעלולים להוות תוספת עלות בתפעול המטש' 

עם התאמות לאופן ותדירות הדיגום  שפכים חריגים סימולטורתודולוגיית תחשיב המבוססת על מ

לחוק תאגידי  (ב) 40הקבועה בסעיף  ההפעלת סמכותללא חיוב בגין שפכים אסורים  וזאת  טרם 

את העברת השפכים לטיפול במט"ש נתניה, תנאי  המים והביוב ולהסדרה באמצעותו הצו של

 ההעברה והתשלום.

מצרכי הפיתוח העירוניים ,חיבור הסירוב של מי נתניה נובע משיקולים כלכליים שבאים לידי ביטוי 

יטת שפכי עמק חפר חושפת שפכי עמק יבוא על חשבון  הרזרבה הנדרשת לעיר נתניה .כמו כן כי קל

 את הנהלת מי נתניה לתביעות ו/או דרישות ומטילה עליהם אחריות בהעדר סמכות  .

לעומת זאת מ"א עמק חפר דוחה את הצעת רשות המים מהסיבות של חוסר סבירות : בתחשיב 

כיחדה אחת תעשייתית , חיוב שפכי מ"א על העומסים שהמדינה תוספת אגרה לשפכי עמק חפר 

נותנת להם הקלות)הכוונה בעיקר לשפכי רפתות (, בסימולטור ישנה תוספת בעלות בגין החזר הון 

 כאשר התשלום של המועצה להיום מגולם בו החזר הון .

האיגוד ביצע סימולציה לבחון  תוספת עלות  אגרה ע"פ סימולטור מותאם בהתאם להצעת רשות 

מנגנון  החיוב .מסקנות הבחינה היו כי  2017שנת  המים . הבחינה נעשתה על בסיס בדיקות בפועל מ

למועצה לא , משאיר למועצה גמישות לעשות אכיפה על העסקים וכפי שמוצע ע"י רשות המים סביר 

שפכים  שנה סבירות גדולה שתוספת עלות לקב', יצפויה לעלויות נוספות בגין שפכים אסורים 

כמו כן לרבות הרפתות . יכות שפכי העסקהחורגים בא תמומן מעלויות  של העסקים  חריגים 

-5קב' ליום( בתוספת עלות של   10,000האיגוד ממליץ להגיע להסכם כולל על כל שפכי עמק חפר)  

 לקב' ללא בדיקות והרצות של סימולטורים  . 10%
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 מעיין צבי –מכון טיהור 

השפכים של הרשות) המט"ש משותף לרשויות : זכרון יעקב, פרדיס, ומ"א חוף כרמל בחלק מ

נחשולים, דור, בת שלמה, שפייה, מעיין צבי, מעגן מיכאל ואתר חגית(. תהליך הטיהור מבוסס על 

 בוצה משופעלת במשטר זרימה בוכנתי וייצוב בוצה בתהליך אירובי ללא טיפול שלישוני .

 

 ממצאים 

 : שפכים

שפכי המטש' מתאפיינים באיכויות 

לידי של שפכים סניטריים, שבאים 

אשר  COD/BOD-ביטוי ביחס בין ה

.  עם זאת העומס 2-2.5עומד על 

 197%האורגני הממוצע מהווה 

מעומס התכן ובפרט שעומס זה הינו 

מספיקת התכן .  68%בספיקה של 

בנוסף לכך גם העומסים של חנקן 

,מוצקים מרחפים אף הם עוברים 

את עומסי התכן . להערכתנו העומס 

מזון ובעיקר האורגני מקורו בעסקי 

 בשפכי מזון חסרי קדם טיפול .

 

 

 

 

 

 מתרשים הספיקות עולה כי התנודתיות 

 בכניסה למטש' לא מהותית   
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 קולחים : 

' עומדים באיכות להשקיה חקלאית מוגבלת במרבית מהנתונים בטבלה עולה כי קולחי  המטש

 השנה ,הן בערכים האורגנים והן בערכי המלחים וזאת הודות לעומס ההידראולי הנמוך מהתכן 
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 ניר עציון –מכון טיהור 

 

חוף ככרמל )עתלית, מגדים, בית אורן,  המט"ש משותף לרשויות דאלית אל כרמל, עוספיא, ולמ"א

גבע כרמל, הבונים, כרם מהר"ל, עופר, עין איילה, צרופה, מלון יערות הכרמל(. תהליך הטיהור 

ללא טיפול שלישוני.  מבוסס על בוצה משופעלת במשטר זרימה בוכנתי וייצוב בוצה בתהליך אירובי

 הכרמל .המטש' נמצא בשלב של תכנון להרחבה לטיפול שפכי טירת 

 ממצאים 

 שפכים :

בהתאם לממצאים בטבלה עולה כי שפכי 

במטש' מתאפיינים באיכויות של שפכים 

-סניטריים, שבאים לידי ביטוי ביחס בין ה

COD/BOD  העומס 2-2.5אשר עומד על .

 52.5%-הידראולית, נמצא המט"ש ב

מספיקת התכן והעומס האורגני הממוצע 

ינת מעומס התכן. מבח 47.8%-מהווה כ

-כלל העומסים, המט"ש נמצא בפחות מ

מערכי התכנון, אולם במהלך השנה  50%

מקבל המטש' מקבל ריכוז של שומנים 

אשר מהווים בעיה קריטית בתפעול 

המטש' וזאת אנו רואים את התנודתיות 

 בממוצעים החודשיים  COD -בריכוזי ה

 

 

 קולחים :

מהנתונים בטבלה 

עולה כי קולחי 

' עומדים המטש

באיכות להשקיה 

חקלאית מוגבלת 

הן בערכים 

האורגניים והן 

 בערכי המלחים. 
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 מועצה אזורית מגידו . מכוני טיהור 

כל שפכי המועצה מגידו טופלו במסגרת בריכות שיקוע וחמצון ,תהליך טיפול שהיה אופייני בארץ 

כמאפיין מועצות אזוריות היות והישובים במועצה פזורים במרחב שטח המועצה   60-בשנות ה

עם זאת נוצרו כשלים  הוקמו מספר מכוני טיהור קטנים  ,קונבנציונליים לטיפול בשפכי המועצה  .

חשיפה  כל ,נוסף לכך. בבהפעלת המטשים בשל עומס אורגני שלא טופל בתעשייה ומוזרם למטש' 

גי של המטש' כפי והשפעה של כל תנודה קטנה בעומס האורגני גורמת לשיבוש בתהליך הביולו

בהתאם לאיכות שפכים מידיים דורש ביצוע שינויים תפעוליים מתאפיינים  מטשים קטנים ,מה ש

 המתקבלים בו.

 

 הקייני –מכון טיהור 

הכוללת שני מודולים  AOמשופעלת מסוג  מתקן הטיפול בשפכים מט"ש הקיני, פועל בשיטת בוצה

, הקולחים המופקים ללא שיקוע ראשוני וייצוב בוצה בתהליך אירובי מקבילים לטיפול בשפכים

אלף מ"ק.תורמי השפכים העיקריים למכון  350מהמכון מסולקים למאגר  של קיבוץ מגידו בנפח 

 אורחן מי מגידו.אזור מסחרי שפכים סניטאריים מכלא מגידו ,קיבוץ מגידו, גן לאומי מגידו, ו  הם:

 

 ממצאים:

 שפכים:

לממצאים בטבלה עולה כי בהתאם 

שפכי מכון הטיהור מתאפיינים 

באיכויות של שפכים סניטריים, 

-שבאים לידי ביטוי ביחס בין ה

COD/BOD 2-אשר עומד כ . 

-מבחינה הידראולית, נמצא המט"ש ב

מספיקת התכן. בהשוואה לשנת  71%

 80% בה היה  עומס אורגני 2016

מעומס התכן ,העומס האורגני 

 42%-מהווה כ 2017הממוצע לשנת 

מעומס התכן. שאר העומסים במטש' 

מערכי  60%-נמצאים  בפחות מ

התכנון וזאת כתוצאה מטיפול פרטני 

כמרכז מסחרי  הבמקור העומס שזוה

אורחן מגידו ע"י המועצה בליווי 

בבדיקות במסגרת כללי תאגדי בעת  האיגוד הן בהסברים לרכזי הקיבוץ והן למנהל המתחם ו

 )חודשים מרץ אפריל ( נפילת תהליך הביולוגי במטש'
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 קולחים:

 

מהנתונים בטבלה עולה כי קולחי המטש' עומדים באיכות להשקיה חקלאית מוגבלת הן בערכים 

 האורגניים והן בערכי המלחים.
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איתור מקור שפכים במטש'  באמצעות בקרה ובחינת תהליך בזמן אמת של אירועי כשל  ג.

 חוות דעת לרשויותחריגים  ומתן 

במסגרת זו  האיגוד טיפל בזרם שפכי התעשייה העיקרים : שפכי מפעל דליה ושפכי מפעל ביודליה  

 המחוברים למטש' בזרם שפכי דליה .

 : זוהר דליה

' מבוא כרמל ובמקביל הופעלה תחנת סניקה "דליה " אשר במחצית השניה החלה הפעלתו של מטש

 סונקת שפכי הקיבוץ ושפכי אזור התעשייה של הקיבוץ למטש' מבוא כרמל .

שפכי מפעל זוהר דליה מטופלים  במטש' עצמאי של המפעל מלבד זרם שפכים סניטרים שמוזרמים 

כי ישנה זליגה לחיבור  למטש' האזורי מבוא כרמל . במסגרת של הזרמת שפכים סניטרים נמצא

 למטש' של שפכים תעשייתיים המכילים דטרגנטים המאפיינים את הייצור של המפעל . 

של  השבתת תחנת השאיבה  וגלישת שפכים לנחל דליה כתוצאה של  שיבוש  במסגרת תופעה החוזרת

מערכת הבקרה , מערכת אולטרה סוני למדידת מפלס השפכים בעקבות כמות קצף אדירה בתא 

 השאיבה .

 קצף העלו היניקה בתא השפכיםבזמן אירוע  25.12.2017בתאריך נלקחו דגימות לבדיקת מעבדה 

הקצף והמשאבות  קריאת מפלס הנוזל בתא היניקה השתבשה, מערכת הפיקוד שובשה בגלל , רב

 )קצף(.שאבו תמהיל של נוזל עם אוויר 

אסורים )דטרגנטים( אל  תעשייתייםכי ישנה זליגה של שפכים ממצאי הבדיקות מראים בבירור 

תחנת השאיבה   ה תקינה של משבשים בפועל את מערך הבקרה ופעול אשר מערכת ההלכה למטש' 

.  

בזרם זה נמצא  –בתא היניקה 

ריכוזים גבוהים של 

 21הדטרגנטים אניונים )

מג"ל(  ושל דטרגנטים 

מג"ל (, גבוהים  1.8נוניונים )

יחסית לריכוזים המאפיינים 

 .פכים סניטורים ש

ריכוז –בקו הסניקה 

הדטרגנטים יחסית נמוך 

מהריכוז שנמצא בתא היניקה 

בשני הדגימות נמצא ערך ההגבה גבוה  . 4מעל   COD/BODעם זאת אנו רואים היחס בין ריכוז 

לכן ויש להניח ו( וזאת למרות המהילה בכמות השפכים שהתווספה במהלך האירוע 9.4-ו 9.9מאד )

 לו לא משקפים את  הריכוזים האמתיים שגרמו לשיבוש פעולת תחנת שאיבה .שממצאים הל
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 מפעל ביודליה:

מפעל ביודל ממוקם בשטח המפעל זוהר דליה .שפכי מפעל ביודל נוקזו לקו הביוב הסניטרי של 

' האזורי מבוא כרמל ויישום כללי תאגיד מים וביוב , זוהר מפעל זוהר דליה . עם הפעלת המטש

דליה בכדי לעמוד באיכות השפכים ע"פ כללי תאגיד מים וביוב הוא ניתק את שפכי מפעל 

ביודליה מקו הביוב המחובר למערכת הביוב הציבורית  ובכך העמיד את מפעל ביודליה בבעיה 

. 

 מטש' מבוא כרמל . -ערכת הביוב האזוריתהאיגוד בחן את שפכי מפעל ביודליה לחיבורם למ

הכוונה גידול של מיקרו  –המפעל מייצרים מוצרים טבעיים להגנת הצומח בתהליך פרמנטציה 

אורגניזם על מצעים אורגנים )קמחים שונים וגלוקוזה ( המורשים לשימוש בחקלאות אורגנית 

הנוזל מהמוצר הפעיל  ומשווקים בארץ ובחו"ל  .מקור השפכים הינם מתהליך של הפרדה של

 בתהליך הייצור  כאשר התסנין מוזרם לביוב ואילו  החומר הפעיל נארז ומשווק.

. האיגוד המליץ בפני המועצה שפכי המפעל המאפיינת נלקחה דגימת   10.1.2018בתאריך 

מצביעים האזורית שניתן לחבר את שפכי המפעל למערכת הציבורית וזאת למרות הממצאים ה

 עם זאת יגים עם עומס אורגני , ריכוז חנקן וריכוז זרחן כללי מאד גבוהים על שפכים חר

לתהליך הטיפול הביולוגי .הזרמת השפכים  הרעלהי שפכי לא מהווים עיכוב או הממצאים כ

מ"ק(  וספיקת השפכים  400-500-הינה אל ברכת ויסות שפכים שמלאה לפחות בחציה )נפח של כ

ל המפעל להגיש בקשה להקלה כמו כן ע ימי פעילות. 5ק/ שבוע, מ" 50מק"י ) 10של מפעל הינה  

על העומסים ויחויב בהאם לכללי תאגיד מים וביוב. ההזרמה שפכי המפעל תהיה בצורה שוטפת 

 .למערכת הביוב הציבורית או לכל היותר פינוי אחת לשבוע עד הסדרת תשתית מאימה 
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 אתר איכות ירוקה 

הפעילות התמקדה בטיפול מוקדי בעירה הפנימית וזאת על מנת לצמצם את מפגעי  2017רוב שנת 

 הריח הנגרמים לתושבי עין הים . 

ושינוי פני שטח עם שכבות של הטמנת פסולת  2016בהסתמך על דוח הבעירה שבוצע עוד בשנת 

דרו מוקדי הבעירה וכיסוי נדרש לעצור את ההטמנה במדרון המערבי של שלב ב', אותרו והוג

 ו"הנקודות החמות" בשטח אשר נמצאו ברובן במדרון גוף הפסולת של שלב ב' . 

לאחר בחינה של מס' חלופות כפתרון הטוב ביותר לטפל בכל מוקד בעייתי באופן יסודי ומקיף ולחסל 

ם בצד המערבי והועברו תנאי נפח הטמנה בשלב ב' . נדרש מהיזם ויתור עלאת המפגעים לתושבים 

. במקביל בוצעו ע"י נוספים לרישיון העסק כי סוג הפסולת שתקלט באתר תהיה פסולת בניין בלבד

אותרו מוקדי הבעירה לגוף הפסולת  היזם פעולות אינטנסיביות שעיקרן היה חציצה בין שלב ב' בו

 הידוק כדי תוך מ"ס 50 עד 30 כ שלשבשלב א' ואטימה של הפליטות באמצעות שכבות חרסית שמנה 

וזאת ע"פ הנחיות האיגוד יחד עם כמו כן בוצעה שאיבה של התשטיפים מבורות הניקוז   שכבה כל

 המשרד להגנת הסביבה .

כל הטיפול במוקדי הבעירה נעשה תוך פיקוח באופן שוטף ע"י האיגוד ומשרד הגנת הסביבה ואחת 

וזאת בנוסף לסיורים לחודש התקיים סיור פיקוח בנוכחות מנהל המחוז למעקב אחר ביצוע בפועל 

מס'  לחיסול הבעירה הפנימית םאפקטיביי שבוצעו כמענה לתלונות תושבים. עם נקיטת פעולות

 . 2017התלונות התושבים הלכו ופחתו במחצית שנת 

"נוהל למניעת ניטור ריח ע"פ  בוצע 2017בחודש יוני 

ע"י צוות  של המשרד להגנת הסביבה מפגעי ריח" 

עין הים ובגבעת חבי שכונת מריחים של האיגוד בר

)סימון באדום  2אולגה ובעיקר באזור המקביל לכביש 

בלילה וזאת  2:00-ל -1:00במפה(. הניטור בוצע בשעות 

לאחר בחינת משטר הרוחות שהראתה מגמה המצביעה 

 בשעות הלליה )דרומיות עד 135-180על כיוון רוח של 

    דרום מערביות(-דרום

ממצאי צוות המריחים לא נמצא  

כי קיים מפגע ריח בשכונת גבעת 

אולגה למרות שכיוון הרוח 

הייתה דרומית עם מהירות רוח 

מ'/שניה  )מהירות  0.5קטנה 

רוח קטנה ,מצב מחמיר לחוסר 

 עירבוב ומיהול המפגע (.
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 אתר אביבית 

התנאים מגדירים  סק .קליטת פסולת באתר ותנאים ברישיון העאושר בסיום התשתיות שלב א' 

באתרי ה ומגבילים את סוג הפסולת שניתן להטמין באתר. כך שהאתר יקלוט פסולת בניין שמקור

, חל כךבנוסף ל בניה ,באתרי הריסת מבנים ובאתרים שבהם מתבצעות עבודות שיפוצי בנייה בלבד.

  .איסור כללי על קליטת פסולת ממפעלי תעשייה

הפסולת, עם פתיחת האתר לקליטת  

החברה הפרה את הוראות הדין בעניין 

תפעול האתר ביצירת מפגעים ולא עומד 

 בתנאי רישוי העסק.

 ללא ,באתר מונחות הפסולת ערמות
 .יומי כיסוי או שיטוח

באתר נמצאו ערמות של פסולת שחורות 

שמקורן בתחנת גריסת מתכות הערמות 

הכילו עפר שחור , פלסטיק ,בדים , גומי 

 . יגוד למתחייב מתנאים ברישיון העסק,עץ וזה בנ

 

 משאיות של פעילות ניכרה בתחנה

 אבק לענני שגרמו עבודה וכלי

 התחנה לשטח ומחוץ בתוך

 ההטמנה באתר שנערך סיור ח"מדו

 ,חריף ריח הורגש17.7.17  בתאריך

 ריח(  באף עקצוץ תחושת יצר אשר

   .)תעשייתית  פסולת מאפיין אשר

 

 

 

 

 המשרדאיגוד ערים ונערך לאתר שימוע על ידי עיריית חדרה בנוכחות נציגי  26/9/17בתאריך 

חדרה לא תאפשר את הפעלת האתר במתכונת הנוכחית,  הודגש כי עיריית בשימוע  להגנת הסביבה 

ברישיון העסק, לרבות הכנסת פסולת שאינה פסולת  כאשר האתר יוצר מפגעים ולא עומד בתנאים

לאתר חודש ימים לעמוד בכל התנאים  סוי פסולת יומי שאינו מספק. העירייה נתנהבניין וכי

איגוד ערים שרון כרמל והמשרד להגנת  ברישיון העסק לצד פיקוח הדוק של עיריית חדרה,

 .הסביבה
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 נחל חדרה
ט בפארק נחל ילהיתר שיהוכנה ע"י האיגוד בקשה לאישור המשרד להגנת הסביבה  2017בשנת 
 . חדרה

שעשויה בפארק,  ות , היתר אשר יאפשר לפתח פעילותבקשה לקבל היתר לשייט בסירות לא ממונעה

פארק  שיוקם 1983משנת  ההתחייבות עודליצור מומנטום לקדם את הפארק ולנסות ולממש את 

 .אורות רבין   חוציבורי לרווחת תושבי האזור כפיצוי סביבתי על הקמת תחנת הכ

מספר עד להפעלה יובפארק המ

מוקדי משיכה למבקרים, שטחי 

דיונות שבהן יכולים ילדים 

חורשת אקליפטוס  להשתעשע,

בסמוך לדיונות המאפשר 

נפוש, ללמשפחות לבקר ו

מתקנים , וקניק בחיק הטבעיפ

יחודו של פארק זה  .לילדים

הנמצא בסמוך לעיר ולתחנת 

מי הים כוח הוא המים, 

 הם הבסיס לפארק החמים,

ים באזור  לעומת  פארקים רב

בהם הנוף אטרקטיבי יותר, 

מחד,  תשיווקיולהציג אתר בעל  אטרקטיביות אולם אלמנט המים חסר. דבר אשר יאפשר 

 עמידה עצמאית מבחינה כלכלית.יכולת  ובעל 

 

 1.8מוצע  ממטר ועומקו ב 40מטר ,רוחבו  1400  -מקטע השייט המבוקש הינו באור אפיק של כ

 100,000 -מטר סה"כ נפחו כ

מ"ק.מהירות הזרימה וזמן 

שהייה באפיק של פארק נחל 

חדרה מושפעים משיעור הזרמת 

המים לנחל ונפח המים בפארק. 

כות גורמים אלו משפיעים על אי

תהליכים הביוטיים  המים וכן על

המתרחשים ומגוון המינים בבית 

הגידול .  עיקר מקור המים 

נו  מי הים חמים במקטע זה הי

)מיקירור חב' חשמל( נכנסים 

מק"ש או כמות  160,000 -לפארק בספיקה קבועה במשך כל ימות השנה ,הספיקה נאמדת בכ

מ"ק  וזמן  100,000מ"ק ומשכך נפח גוף המים בכמות מרבית משוערת של  384,000יומית של 

 שעות . 6שהייה של 
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ט ילהיתר שינושא העיקרי שנבחן בבקשה ה, לבנוסף למצב הסטטורי המאפשר שייט בפארק הנח

 מים באיכות המים כתוצאה כניסת שטפונות ,סילוק קולחים ן/או אירועי כשל .ההינו מזבפארק 

 ,הופכים למצרך מבוקש להשבה חקלאיתהמציאות בה הקולחים  בשללנחל לא יגיעו קולחים וזאת 

. לשעת דחק, ולא אמצעי קבוע ורציף המוצא לסילוק קולחים ממעלה הנחל, צפוי שיהיה אמצעי

 . בנוסף בעת שיטפונו יגיעו  מזהמים למקטע הפארק ואיכות המים לא תאפשר שייט בנחל  

קצב תחלופת המים אין צורך באיסור שייט גורף כי  בשני המקרים שלא ניתן למנוע הגעת מזהמים .

במורד האפיק ובכניסות  באפיק הפארק הנחל גבוהה מאוד וזמן השהייה מתקצר ככל שמתקדמים

הנוספות של מי ים מצטרפות לפארק זמן השהיה הממוצע של המים בפארק נאמד בשש שעות בלבד 

. , זמן השהייה מתקצרנחל חדרהורף ,עם גלישת מים מתוקים ממעלה בעונת הקיץ . בתקופת הח

הזיהום יחלוף  .שעות שלאחריו 10 -6-בזמן שטפון ו או/איסור השייט יהיה רק בעת אירוע זיהום ו

שעות עם זאת לשם  10מעל פני מקטע הפארק תוך שש שעות עם הפסקת כניסות  לכל יותר תוך 

 . הזהירות פתיחת האתר וחידוש השייט ילווה בבדיקות ובבקרה ע"פ הנוהל מאושר

המים טובה מאד ,לא נמצא בממצאים  איכות בהיבט הכימי : איכות המים במקטע השייט המבוקש

בהתאם לממצאי מחקרים משנים עברו אשר שינוי מהותי בין השנים ואין מזהמים קבועים וזאת 

ריכוזן זהה או נמוך יותר , עלייה בריכוז  המתכות הכבדות בבוצהאין פורטו בבקשה. כמו כן 

 .1997-8בהשוואה לבדיקה שנערכה בשנים 

מתבססת ניטור הכנית בוצעו דגימות מיקרוביאליים בהתאם לת 2017בשנת בהיבט המיקרוביאלי ,

נוהל ועל קריטריונים מיקרוביאליים שנקבעו ע"י ועדת מומחים לאיכות מים לשייט לנחל הירקון 

המבוקש קטע מבתחום ההדגימות נלקחו אחת לשבוע מתחנות קבועות ,דיגום של משרד הבריאות. 

,נקודת דיגום  המהווה חיץ בין מי הפארק לבין לרוחב הנחל  דיגום תחנה נוספת בסכרשתי תחנות  

מוצא מי הים החמים המזהמים במורד הנחל .  כדיגום משלים מחוץ לתחום המיועד לשייט נדגמו 

 וגשר הרכבת. 4גשר כביש ודגימה בשמקורו מי קירור חברת חשמל 

ממצאי הבדיקות : בכל תחנות 

הדיגום נמצא כי  ערכי חיידקי 

מ"ל  100 -רם צואתי  בקוליפו

עומדים בקריטריון לשייט 

חיידקי  10,000קרי, מעל 

מ"ל  100-קוליפורם צואתי ב

  4,000בבדיקה יחידה, או מעל 

-חיידקי קוליפורם צואתי ב

מ"ל בשתי נקודות או  100

בממוצע הגיאומטרי. כמו כן 

נמצא שישנה מגמת עלייה 

בערכים בכל התחנות החל 

ובמבר מחודש מאי ועד חודש נ

הערכים גבוהים ביחס לתחנות במקטע השייט דבר  4.בנוסף נמצא בתחנות גשר הרכבת וגשר כביש 

 המצביע כי שבמהלך הזרימה מגביש הרכבת ועד  למקטע השייט מתבצעים תהליכי טיהור .
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ככל שהולכת וגוברת בעולם ההכרה, שקיימות היא חלק נכבד וחשוב מסדר היום הציבורי, כך גוברת 

בה, ניתן יהיה למנוע בעיות ולשפר, לאין ההבנה שבעזרת תכנון קשוב לסביבה, ופיתוח מתחשב 

ערוך, את איכות חיינו וחיי ילדנו. חיי האדם המודרני כרוכים בביצוע שינויים בלתי פוסקים 

בסביבה בה הוא חי. השינויים כוללים בין השאר: עיבוד האדמה לצרכי חקלאות, בניה ליעודים 

ייה, סלילת דרכים, ניצול משאבים לצרכי מגורים, תעשייה, מסחר, תיירות וכד', חציבה וכר -שונים

 שינויים אלה בסביבה. לת את המסגרת החוקית והמספק ןהוהרישוי ת התכנון ואנרגיה. מערכ

 

המדיניות הסביבתית של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל מתמקדת בצמצום 

משאבי הטבע. המונח ההשפעות השליליות של פעילות האדם ובהקטנת הצריכה והשימוש המואץ ב

( מאגד בתוכו את כלל הפעילות של האדם והחברה, תוך חתירה לכך, sustainability"קיימות" )

שמימוש צרכיו ורצונותיו של האדם לא יפגע ביכולת העתידית של הדורות הבאים למימוש צרכים 

 אלה. 

 

ע את נושאי איכות שואף להטמי , שהוא בעל ראייה אינטגרטיבית ורב תחומית,התכנון הסביבתי

הסביבה השונים כבר בשלבי התכנון הסטטוטורי השונים בתכניות ובבקשות להיתרים המוגשים על 

 , ולהטמיע תפיסות סביבתיות במדיניות הממשלה וברשויות המקומיות. פיהן

הראייה הסביבתית המתקדמת שואפת להטמיע בקרב הרשויות ומקבלי החלטות, תפיסות 

 א.פיתוח בר קיימ הנקראים בשפת התכנון שיקולים של ,כוללת וארוכת טווחתכנוניות, של ראיה 

תכנון סביבתי מעודד תכנון מרחבים בטוחים, הפחתת המזהמים באוויר, במים ובקרקע, הפחתת 

 עוצמות הרעש, שמירה על שטחים פתוחים וחסכון בקרקע.

 

האיגוד באופן שוטף למהנדסי  הכנת תכניות מקומיות ומפורטות. בנוסף, מייעץ, מלווההאיגוד אף 

"זוג  , ולעיתים אף מהווההועדות המקומיות בנושאים סביבתיים הרלוונטיים לתחום עיסוקם

עיניים נוסף" בשטח, בסיורי השטח שלו ובעדכוני הועדה במידה וישנה חריגה מהתרים ואישורים 

 קודמים שניתנו למפעלים ובתי עסק.

 

ובהמשך גם ברישיונות עסק, מבטיחים  גוד במתן היתרים,התנאים הסביבתיים הנקבעים ע"י האי

רפתות,  ,שהפעילות הכלכלית בסביבתם של תושבי האזור )תעשיה, מלאכה, מסעדות, גני אירועים

לולים וכד'( בטווח קרוב תפעל ללא )או במינימום( מטרדים לסביבתם. השתתפות האיגוד בשלבים 

 .אינטרסים הסביבתיים לטווח הארוךהמוקדמים של גיבוש תכניות מאפשרת הבטחת ה
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 ועדות מקומיות לתכנון ובניה

ועדות מקומיות לתכנון  9 -כרמל מיצג את עצמו ב-איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

 :ולבנייה

 ועדה מקומית לתכנון ובניה השומרון .1

 ועדה מקומית לתכנון ובניה חדרה .2

 ועדה מקומית לתכנון ובניה מנשה אלונה .3

 מקומית לתכנון ובניה חוף הכרמל ועדה .4

 ועדה מקומית לתכנון ובניה עמק חפר .5

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שרונים .6

 ועדה מקומית לתכנון ובניה פרדס חנה כרכור .7

 ועדה מקומית לתכנון ובניה עירון .8

 ועדה מקומית לתכנון ובניה יזרעאלים .9

 

מחווה דעתו בכל הבקשות להיתרי ו ,במסגרת זו נוכח האיגוד בישיבות ועדות התכנון המקומיות

 .בנייה שלהן השלכות סביבתיות, וקובע את התנאים הסביבתיים להוצאת היתרי בנייה

 

הועברו לטיפול ונמסרו התייחסויות של התכנון הסביבתי  2017במהלך שנת 

 4בקשות להיתרי בניה וטופסי  205-באיגוד ל
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המקומיות שבהם חבר האיגוד. אחד ממאפייניו  מכל הועדות -הפניות מגיעות מכל מרחב האיגוד

כפרי( ובאופי -הבולטים של האיגוד הוא היותו הטרוגני. קיימת שונות רבה בצורת היישובים )עירוני

ערבים(, ובצרכים המקומיים, הן הפיזיים והן החברתיים. הטרוגניות זו משפיעה -תושביהם )יהודים

 י באיגוד.על מגוון הנושאים בהם מטפל התכנון הסביבת

בין שאר הנושאים שבחנו היו: מבני תעשייה, מרכזים מסחריים,  רפתות, לולים, חניונים תת 

קרקעיים, בתי מלון, מסעדות ובתי קפה, מוסכים, תחנות דלק, גני אירועים, בריכות שחיה )פרטיות 

 וציבוריות( ארובות קמין בבתי מגורים.

סביבתית לבקשות, וזאת מתוך ההבנה שתכנון עם הזמן הולך וגובר הצורך בקבלת חוות דעת 

סביבתית נכון יכול לגשר בין דילמות מקומיות של שימור מול פיתוח ועוד. התכנון הסביבתי יכול 

 לשמש ככלי עזר בידי מקבלי ההחלטות, ובכך למנוע מטרדים סביבתיים.

 : 2017דוגמאות לבקשות אשר טופלו באיגוד בשנת 

 
 "אורות רבין"היתר בנייה תחנת הכוח 

במסגרת תכנית שינויים סופית לתחנת הכוח, הוגש היתר בנייה. מהות הבקשה הינה עבור שינויים 

שנעשו מהיתרי הבניה לארובה הרביעית על ידי התאמת הבניה בפועל להיתר הבניה. השינויים הם 

רוקציה, מיקום טכניים והנדסיים בעיקרם כגון: שינויי בעמדה, שטחי מבנים, קירוי וגבהים, קונסט

 מחיצות , מדרגות, מעקות בטיחות , מסועים וכד'. 

חברת חשמל נדרשו להשלים מידע רב עבור מערכת הסולקנים שהותקנו ותוצריה, מים ושפכים 

 ומערכות הבקרה וניטור.

 

 אסדרת מפעלי קיבוצי המועצה האזורית עמק חפר

, לבקשות היתרי בנייה עבור מפעל גתבמסגרת אסדרה כוללת של מועצת עמק חפר, ניתנו חוות דעת 

העוגנפלסט, קרגל ומפעלי מעברות. במסגרת אסדרה זו, שם האיגוד דגש על מרחקי הפרדה 

לחומרים מסוכנים קרובים למוקדים ציבוריים, מתקני קדם טיפול בשפכים וטיפול באוויר, רעש 

 וזיהום קרקעות.
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 תכניות מפורטות ותכניות מתאר

 
, דרך תכניות מפורטות מטרופוליטניתהאיגוד משתתף בבדיקת תכניות החל מהרמה המתארית, 

 . ועד תיקי בניה ופרויקטים מיוחדים

ברמות  תכניות מתאר מוכנות במסגרת חוק התכנון והבניה, ואחראיות על הכנתו ועדות התכנון

של, לתחנות כוח, מחצבות, השונות : ארצית, מחוזיות ומקומיות. תכנית מתאר ארצית מיועדת, למ

אתרי סילוק פסולת, שמורות טבע וגנים לאומיים. בתוכניות מתאר מחוזיות ומקומיות, ניתן למצוא 

. מטרות תכנית מתאר מקומית )מתוך מסויםאת הפירוט הרב ביותר באשר לייעודו של שטח קרקע 

ון המקומי, תוך שמירה (: פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנ 1965והבניה תשכ"ה  התכנוןחוק 

על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך; הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות, 

התברואה, הניקיון, הבטיחות, הביטחון, התחבורה והנוחות ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע 

ודבר שיש ושימוש בה, ובכלל זה ייחוד אזורים למגורים, לתעשייה ולמסחר ; שמירה על כל בנין 

וכיוצא באלה; שמירה ופיתוח על מקומות  להם חשיבות אדריכלית, היסטורית, ארכיאולוגית

  . חשובים מבחינת הטבע או היופי

 
תכניות מתאר ארציות ומקומיות, תכניות בניין עיר  9-נתן האיגוד חוות דעת ל 2017במהלך שנת 

 ונספחים סביבתיים:

 

 

 התחדשות עירונית גבעת חן בנימינה. –שומרון 

 אולם אירועים חדש הנבנה בפארק תעשיות עמק חפר. –עמק חפר 

פרדס ביל"ו, מס' תכניות עבור התחדשות  1135אצטדיון חדרה, חד/ 302-0569640  -חדרה 

 עירונית.
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 מוקדי אנרגיה במרחב

 תחנות כוח קטנות מועצה אזורית מנשה

רית מנשה ועקב הבעת רצון של מפעלים שונים במועצה האזורית לבקשת מהנדסת המועצה האזו

לבנות תחנת כוח קטנה המופעלת על גז טבעי אשר תספק את צורכי המפעל, נציגות האיגוד הגיעו 

לישיבת ועדת תכנון ובניה מנשה אלונה, והציגו מצגת אשר סוקרת את היתרונות והחסרונות של 

רי הועדה יהיה את הידע הנדרש בכדי לקבל החלטות בניית תחנות כוח קטנות אלו. כל שלחב

 סביבתיות מושכלות בעתיד.

 בחינת חלופות לתחנות כוח על גז טבעי 

באורות רבין, והקמת תחנות כוח  1-4בעקבות החלטת הממשלה על ביטול יחידות הפחמיות  

שר הציגו את הפועלות על גז טבעי  באזורינו, התקיימו פגישות עם נציגי כל החברות היזמיות א

החלופה המוצעת על ידם. המועצה הארצית קיימה קונגרס בנושא , האיגוד הציג למועצה הארצית 

מודל פיזור איכות אויר ע"י כל האחת מהחלופות המוצעות ע"י החברות היזמיות ואת החלופה 

 -המיטבית למיקום התחנה לדעת האיגוד מבחינת תכנון, פלישה לשטחים פתוחים ואיכות אויר

 בתוך חצר אורות רבין.

 פיתוח מאגרים –הגז הטבעי 

)תכנית ניהול סיכונים( עבור  תנ"סים 3/ח הוגשו עד כה 37, ולפי תמ"א ןבמסגרת פיתוח מאגר ליווית

אישור היתרי הבניה של הפרויקט. האיגוד עבד בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה והמועצה 

האזורית חוף הכרמל בשיתוף מידע ושקיפות ואף נערכו מס' פגישות עם נציגי נובל אנרג'י אשר 

 הסבירו את הבקשות.
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חוק רישוי עסקים  הרשויות המקומיות )תחת משרד הפנים( הן המעניקות רישיון עסק מתוקף

כחלק מתהליך קבלת הרישיון, מוגדרים בחקיקה סוגי עסקים הנדרשים לאישור  .1968-התשכ"ח

, שבמידת הצורך מגדיר תנאים סביבתיים לרישיון להכנת הסביבה, המשרד םביניהגורמים שונים, 

, מחמירים ככל שפעילות העסק בעלת איכות סביבההעסק. אופן הטיפול והדרישות בהיבט של 

 השפעה גדולה יותר על הסביבה.

תנאים  .לרישיון העסק , יש את הסמכות להוסיף תנאים מיוחדיםולנותני האישורלרשות הרישוי 

לב ליבו של הרישיון, והפרה של כל אחד מהם עלולה להוות עבירה מיוחדים אלה, הם למעשה 

, שמכוחו פועל האיגוד. חוק זה קובע, באמצעות צו רישוי 1968 –, התשכ"ח חוק רישוי עסקים על

עסקים, את התחומים אשר לצורך פעולתם חייבים בקבלת רישיון עסק מאת הרשות המקומית. 

העסק, הניתן לעסקים בקבוצות אלו, כפוף לתנאים הניתנים על ידי גורמי האישור השונים,  ןרישיו

ביניהם: המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד הכלכלה, אלו הם: "נותני האישור", 

 המשרד לביטחון פנים ומשרד החקלאות.

 תנאים סביבתיים לרישיון העסק:מתן מסלולים ל 3ככלל יש 

 דוגמאות לעסקים יך ניתנים התנאיםא סוג העסק

עסקים בסקטורים בעלי 
 מאפייני פעילות דומים

תחנות דלק, משחטות, אתרי  מפרט תנאים אחיד
 סילוק פסולת ועוד...

עסקים בעלי מאפייני פעילות 
 מיוחדים

ייצור אנרגיה, עיבוד מתכות,  תנאים בצורה פרטנית
ייצור תרופות, ייצור מזון 

 ועוד...

בעלי השפעה עסקים 
 משמעותית על הסביבה

תעשייה כימית ופרמצבטית  IPPCרישוי משולב 
 ועוד...

 

במסגרת רישוי עסקים, נותן איגוד ערים אישור לרישיון ומגדיר תנאים סביבתיים ברישיון לפרטי 

 רישוי, שאליהם קיבל האיגוד הסמכה מהמשרד להגנת הסביבה. 

התנאים הניתנים לעסקים מתייחסים להשלכות הסביבתיות של פעילותם, כגון: איכות השפכים, 

 איכות האוויר, טיפול בפסולת, אסבסט, קרינה, רעש וחומרים מסוכנים. 

 

בתקנות רישוי עסקים  ,1968 -עדכון חוק רישוי עסקים, התשכ"ח ב התבצע שהשינוי בעקבות 

את המשרד  עדכן ,ובצו רישוי עסקים שנקבע מכוחו 2012 -התשע"ג )הוראות כלליות( )תיקון(, 

לידיעה" בחלק מהמגזרים, שהוגדרו על ידי המשרד כבעלי ”נותן אישור למעמד המכונה מ ומעמד

, השפעות סביבתיות מקומיות בלבד ומגזרים המוסדרים בחקיקות נוספות. עבור מגזרים אלה הוכנו

מפרטי תנאים אחידים, שהרשות המקומית תציב כתנאים , בחלק מהרשויות ובשיתוף עם האיגוד

 לחוק רישוי עסקים.  הרפורמהלקבלת רישיון עסק. מהלך זה תואם את המלצות 

http://infospot.co.il/sviva/la/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%9B_%D7%97_1968
http://infospot.co.il/sviva/la/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%9B_%D7%97_1968
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עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות  –האיגוד מטפל בבקשות לרישוי עסקים של כלל הרשויות 

 שבתחומי שיפוטו. 

 

 נוהל הטיפול בבקשה לרישוי עסק הוא כדלהלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להתייחסות לבקשה לרישיון עסק  מנהלי רישוי עסקים ברשות המקומיתכאשר מתקבלת פניה של 

נערך סיור בעסק לבדיקת ההיבטים הסביבתיים של העסק. לאחר מכן, ניתנת חוות דעת הנכתבת 

בשיתוף עם אגף קרקע ואגף אויר, על פי מאפייני העסק. חוות הדעת עונה לשאלות הבאות: האם 

?( ובאלו "תנאי מסגרת" האם לצמיתות? היתר זמני -העסק זכאי לקבל אישור לרישיון עסק )אם כן

 העסק."תנאי מסגרת" מגדירים את כל הדרישות הסביבתיות מאותו עליו לעמוד ברישיון. 

 

 

קבלת פניה ממנהלי רישוי עסקים  

 ברשויות החברות באיגוד

החלטה האם יש צורך בשיתוף  

 האגפים האחרים באיגוד

ביצוע סיור בעסק ע"י רכז רישוי  

 עסקים

ביצוע סיור בעסק במשותף עם רכזי  

 האגפים הרלוונטיים

החלטה האם העסק עומד בתנאי  

 איכות הסביבה הנדרשים

נשלח לרשות  

סירוב / תנאים  

מוקדמים / היתר  

 זמני

נשלח לרשות  

אישור ותנאים  

 ברישיון

 כן

 לא

 כן לא
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 בקשות לרישיון עסק: 115התקבלו באיגוד  2017בשנת 

 בקשות הועברו לטיפול המשרד להגנת הסביבה 15

 הסביבה להגנת המשרד י"ע הוסמך האיגוד שעבורם עסקים רישוי צו פריטי - 72

 פריטי צו רישוי שהועברו לחוו"ד האיגוד מצד הרשויות - 28

 

 מספר בקשות מהות סעיף 
 1 בית מרקחת 1.1
 1 אחסון תמרוקים ב' 1.2
 1 מכירת חומרי הדברה ג' 3.4
 13 מסעדה א' 4.2
 5 בית קירור למזון אחר ומרכיביו ב' 4.3
 1 קייטרינג ה' 4.6
 14 לרבות משקאות וחומרי גלם ייצור מזון ומרכיביו ו 4.6
 2 מרכול ד' 4.7
 4 איסוף והובלת אשפה ב' 5.1
 1 מתקן לטיפול מים מותפלים 5.2
 2 הובלתם במיכליות -שפכים וקלוחין ג 5.3
 1 שונות -אחסנה  6.1
 1 הנהלת קניון א' 6.8
 6 בית מלון, פנסיון, אכסניה א' 7.1
 1 קמפינג ה' 7.1
 1 אמפיתאטרון ה'  7.7
 4 אולם / גן אירועים  7.9
 2 הסעת נוסעים א' 8.4
 1 חניון באי מרכז מסחרי ב' 8.6
 2 רחיצת מכוניות ג' 8.6
 1 התקנת אביזרי רכב ד' 8.6
 2 מ"ר 500חניון מקורה או תת קרקעי ששטחו מעל  ז' 8.6
 12 מכונאות כללית -מוסך  א'  8.9
 1 חשמלאות רכב ב' 8.9
 1 מטווח ירי ב' 9.1

 1 ייצור חומרי גלם לבנייה א' 10.7
 1 אחסון חומרי גלם לבנייה ב' 10.7
 1 אחסונם שלא לצורך מכירה במקום -חומרי חיטוי או ניקוי ב' 10.8

10.9 
חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעונים רישוי לפי פרט 

 3 אחר
 2 אחסונם -חומרים מסוכנים  ב' 10.10
 1 איסופם, שינועם –חומרים מסוכנים  ד' 10.10
 3 מסגריה ג' 10.14
 1 ייצור שלטים ד' 10.14
 1 אחסון מתכת ה' 10.14
 5 ייצור מוצריו, צביעתם, ציפויים -עץ ב' 10.16

 100   סה"כ 
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 התפלגות העסקים לפי רשויות )סטטוס בקשה( :

מספר  שם הרשות
הבקשות 
 שטופלו

מספר 
הבקשות 
 שאושרו

מס' 
הבקשות 
שהוצאו 
תנאים 

 מוקדמים

מס' 
הבקשות 
שקיבלו 
היתר 
 זמני

מספר 
הבקשות 
 שסורבו

מספר 
הבקשות 
שטרם 

הסתיים 
 הטיפול

 - - - - 4 4 אור עקיבא

 - - - - 9 9 בנימינה

 - - - - 3 3 זיכרון יעקב

 1 2 - - 28 31 חדרה

 - - - - 13 13 עתלית -חוף כרמל

 - - - - 11 11 מנשה

 - - - - 2 2 כרכור -פרדס חנה 

 1 2 - - 70 73 סה"כ מחוז חיפה

     2 2 כפר יונה

 - 3 - - 17 20 עמק חפר

 - 3 - - 19 22 סה"כ מחוז מרכז

 - - - - 5 5 מגידו

 - - - - 5 5 סה"כ מחוז צפון

 1 5 - - 94 100 סה"כ בכל האיגוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפי רשויות2017סיווג הבקשות שהתקבלו באיגוד בשנת 

אור עקיבא בנימינה זיכרון יעקב חדרה עתלית-חוף כרמל

מנשה כרכור-פרדס חנה  כפר יונה עמק חפר מגידו
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פ קבוצות הרישוי"התפלגות העסקים שנקלטו ע
בית מרקחת

אחסון תמרוקים

מכירת חומרי הדברה

מסעדה

בית קירור למזון אחר ומרכיביו

קייטרינג

ייצור מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם

מרכול

איסוף והובלת אשפה

מתקן לטיפול במים מותפלים

הובלתם במיכליות-שפכים וקלוחין
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י האיגוד לאורך השנים"טיפול בבקשות לרישיונות עסק ע

מחוז חיפה מחוז מרכז מחוז צפון
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 מבצע פיקוח תחנות דלק במרחב האיגוד

 . בישראל הבנזן מפליטות 20% -כ מהוות  התדלוק מתחנות לאוויר הדלק אדי פליטת

 תהליכי עוברים הדלק אדי, כן כמו. העולמי הבריאות הארגון י"ע לאדם מסרטןחומר כ הוגדר בנזן

 כקשורה נמצאה אליו שחשיפה ,האוזון הוא בהם שהידוע, שניוניים אוויר מזהמי ויוצרים חמצון

  .ריאה מחלות למגוון

, ע"פ בקשת מנהל מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה, הרחיב האיגוד את פעילותו 2017בשנת 

 בתחום זה, ויצא לסיורי פיקוח בתחנות השונות לבדיקת עמידה בתנאי רישיון העסק שלהן.

 פ הטבלה מטה.מהן, ע" 28נעשה פיקוח על  2017תחנות תדלוק. בשנת  140בשטח האיגוד קיימות 

 כל הממצאים הועברו למחוז חיפה  למעקב וטיפול.

 ממצאים שם הרשות שם התחנה מס'

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. אור עקיבא טן  1

דור אלון, באקה אל  2

 גרביה

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. באקה אל גרביה

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. גבעת עדה –בנימינה  סונול מפגש עדה 3

 כרםדור אלון  4

, צומת גבעת מחנאי

 עדה

 מחוץ הממוקמות סולר ניפוק תעמד על גבעת עדה –בנימינה 

 שאינן פיות הותקנולא  תפעול למשטחי

 (.dripless nozzle) מטפטפות

 אווזדור אלון  5

 ,הכסף

 בנימינה מערב

 המפרט האחיד.עומד בכל תנאי  גבעת עדה –בנימינה 

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. ג'ת דור אלון 6

 את לנתק המורה כיתוב ייםלא ק זכרון יעקב דור אלון אור זכרון 7

 . מילוי בעת הקתודית ההגנה מערכת

דור אלון, מול גני  8

 הנדיב

 הפיכת הגששים אינה מעוררת התרעה. זכרון יעקב

 המפרט האחיד.עומד בכל תנאי  חדרה סונול חדרה 9

דור אלון פארק  10

 חדרה

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. חדרה

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. חדרה טן חדרה 11

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. חדרה סונול גני טובה 12

סונול גיא בית  13

 אליעזר

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. חדרה

 המפרט האחיד.עומד בכל תנאי  חדרה סונול קפלן 14
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 בהן תדלוק עמדות של סימון קייםלא  חדרה סונול ענבר 15

 Stage II מסוג מערכת מותקנת

 .שלט או מדבקה באמצעות

דור אלון קונספציה,  16

 חדרה מזרח

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. חדרה

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. חדרה דור אלון אליאנס 17

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. חדרה סונול בורקין )צה"ל( 18

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. חוף הכרמל סונול עתלית 19

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. חוף הכרמל דור אלון עין כרמל 20

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. חוף הכרמל דור אלון צומת עופר 21

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. מנשה סונול עירון 22

דור אלון להבות  23

 חביבה

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. מנשה

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. מנשה דור אלון מענית 24

דור אלון צומת  25

 כרכור

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. מנשה

 הבדיקות יספט תחנהב קיימים לא כרכור -פרדס חנה  דור אלון מגד הדרים 26

 אריה של ח"הדו לחילופין או לאטימות

 מילויה פתחי של נעילה אוזני. פיסטינר

 פתוחות. נמצאו

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. כרכור -פרדס חנה  דור אלון דרך הנדיב 27

 עומד בכל תנאי המפרט האחיד. כרכור -פרדס חנה  טן  28

 

התקיים מבצע ארצי של המשרד להגנת הסביבה והמשטרה הירוקה  23.3.17בנוסף, בתאריך 

תחנות דלק במרחב  4לפיקוח אקראי על תחנות תדלוק. האיגוד הצטרף למבצע, וביום זה נדגמו 

 האיגוד, כולן נמצאו תקינות.
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 כדי לשנות צריך קודם להשתנות –לקיימות חינוך 

 

אנו עובדים, לומדים וחיים בעולם המתפתח ללא הפסק. החיים המודרניים גובים את מחירם לא 

מעט על חשבון הסביבה. אנחנו חייבים ללמוד לקיים יחסי גומלין עם הסביבה כדי שלדורות 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. 

הטבע. המונח "קיימות" מאגד בתוכו את כלל  האדם ובהקטנת הצריכה והשימוש המואץ במשאבי

הפעילות של האדם והחברה, תוך חתירה לכך, שמימוש צרכיו ורצונותיו של האדם לא יפגע ביכולת 

ורות הבאים למימוש צרכים אלה, וכל זאת אנו מקדמים באמצעות חינוך הדור העתידית של הד

 ת. הבוגרת לכדי קהילה אחת מקיימ ההצעיר ושיתוף האוכלוסיי

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: 

 ייעוץ לבתי ספר לקראת הסמכה כבתי ספר ירוקים, ליווי והנחיית מועצות תלמידים, הכשרת

תלמידי מנהיגות צעירה, קיום ימי עיון פתוחים לציבור, קיום השתלמויות לצוותי הוראה, פעילות 

 חברתית בבתי הספר והגנים ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות לאיגוד. 

ת ות על תקן הדרכתי במבנה האיגוד. בנוסף, המתנדבושירות לאומי, המתנדב נותבב האיגוד נעזר

לה עם הרשויות המקומיות הנמצאות בשטח האיגוד, בתי ספר, גני ילדים, עובדת בשיתוף פעו

 מרכזים קהילתיים, תנועות נוער, מרכזי יום לקשיש ועוד... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [153] 

 

  : 2017פעילויות חינוך לקיימות בשנת 

 פרויקט מיפוי ותיעוד מגוון ביולוגי במרחב האיגוד

במרחב האיגוד, במטרה למפות ולתעד את פרויקט משותף לשישה בתי ספר משש רשויות שונות 

 המגוון הביולוגי תחת שטח האיגוד.

בכל בית ספר ביוזמה פעל מדריך להקניית ידע, ביצוע פעילויות חקר וסקר, הוצאת מעבדות שדה, 

בחירת פרויקט אותו רוצה לקדם בית הספר והשתתפות ביום שיא משותף לחשיפת כלל התוצרים, 

 ביזם סביבתי בקרב הילדים.וכל זאת בכדי לעודד אקטי

באתר האינטרנט של האיגוד המתאר את  מאגר מגוון מינים אזוריבתום הפרויקט העמיד האיגוד 

מינים שונים, אשר כולם צולמו ע"י תלמידי  750 –תחומו. מאגר התמונות כ המגוון הביולוגי שב

 בתי הספר שהשתתפו ביוזמה.

לחינוך וקיימות של המשרד להגנת הסביבה, והודרך  2015היוזמה היא כפועל יוצא של קול קורא 

 ע"י חברת צעד ירוק.
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 רשויות האיגודפרויקט מיפוי וקידום וועדות איכות סביבה בכל 

, יש חשיבות מכרעת 2005לוועדות איכות הסביבה, שהתכנסו בעקבות תיקון לחוק העיריות ב 

קיים צורך להניע את בחלק מן הרשויות לקידום ועיסוק בנושאי איכות הסביבה ברשויות. נראה כי 

 .הועדות לפעולה משמעותית המחוללת שינוי בישובים בהן הן  פועלות

למפות צרכים ולייצר סדר איכות הסביבה שבשטח האיגוד עדות וו 18 –לעזור ל  –מטרת הפרויקט 

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 עצמהוה טיפוח ,קידום. 

 הסביבה איכות ועדות לנציגי והשראה משותפת שפה בניית. 

 שונות סביבה איכות ועדות חברי בין עמיתים למידת קידום. 

 

לליווי פרויקט זה נבחר השל, המרכז לשלטון מקומי, להוביל עם האיגוד את הוועדות השונות.   

מיפוי לכלל הוועדות, ובעקבותיו תואמו ראיונות עומק עם יו"ר ונציגי נשלח שאלון  2017בשנת 

, לאחר ניתוח של כלל הרשויות, יציע האיגוד מגוון כלים לבחירה לכל וועדה, 2018הוועדות. בשנת 

 אשר יוכלו לקדם ולהעשיר אותה.

 ים קדימה.ובתקווה שיניב תוצרים רבים להרבה שנ 2018את תוצרי הפרויקט הזה נציג בסיום שנת 
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פעילויות סביבתיות ברשויות בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ע"פ קול קורא לחינוך לקיימות 

  2017, אשר מבוצעות בשנת 2016לשנת 

 האיגוד כותב, מלווה, מייעץ ותומך בהגשת קולות קוראים לחינוך לקיימות עבור הרשויות.

 -מתוכן אושרו לתמיכה בסך של כ  12מרשויות האיגוד הגישו בקשה לתמיכה,  14, 2016בשנת 

863,000 ₪ . 

היה ממוקד לנושא בריאות וסביבה בדגש על זיהום אוויר,  2016קול קורא לחינוך וקיימות לשנת 

 כך שכל הרשויות אשר אושרה להן התמיכה, היו צריכות לפעול בתחום זה בלבד. 

 5תפות לקיימות רמת הנדיב, בה חברות האיגוד, בשיתוף השו

רשויות החברות גם באיגוד, רצה לבחון האם יש מקום לשיתוף 

פעולה ואיגום משאבים בהוצאה לפועל של תוכניות העבודה 

שנכתבו בקול קורא זה. לאחר מפגש ממוקד עם נציגי הרשויות 

והשותפות, הוחלט על מפגש הכשרה משותף של כלל אנשי החינוך 

בדגש על מורים וגננות ממוסדות שמשתתפים  ,שותפותהבמרחב 

 . בקול הקורא

קבלת , מודעות לחשיבות סביבה בריאהמטרת המפגש: העלאת 

 כלים ללמידה משמעותית חווייתית בנושא סביבה בריאה

עם הידע הנמצא  היכרות בין אנשי החינוך במרחב השותפותו

  באיגוד.

  

 בתי ספר ירוקים וירוקים מתמידים

, על כן בתי הספר להם אושר תהליך ההסמכה, מוציאים 2017אושר בספטמבר  2016קורא קול 

(. בתי הספר לקראת 2017-2018לפועל את ששת הקריטריונים להסמכה בשנת הלימודים תשע"ט )

 הסמכה:

  זרקא-ג'סר א –אל שאאטה 

  ג'ת –אל פארוק ולאזאאהרה 

  פרדס חנה –שרת 

  זכרון יעקב )מתמיד( –החיטה 

 חוף כרמל –יה קיסר 

  אור עקיבא )מתמיד( –עציון 
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 ההשתלמות המשולבת לחינוך וקיימות

 אנשי סגל: 200 -, השתתפו בהשתלמות המשולבת לחינוך וקיימות כ 2017בשנת 

 ג'ת –צוות בית ספר אל פארוק 

 פרדיס –צוות בית ספר אלסאדיק 

 באקה אל גרביה - אלג'אזיליצוות בית ספר 

 (3( וג'סר )6(, ג'ת )18השתלמות אזורית לגננות באקה אל גרביה )

 פרדס חנה –צוות בית ספר שרת 

 פרדס חנה –צוות בית ספר מוריה 

 מועצה אזורית מנשה –צוות בית ספר רעות 

 כל גננות העיר אור עקיבא

 

 סניפי תנועות נוער ירוקים חדשים 

 

 סניפים ירוקים ממשיכים 

 הנוער העובד והלומד –פרדס חנה  הנוער הדרוזי –ג'ת 

 האיחוד החקלאי )תלמי אלעזר( –מ.א מנשה  הנוער העובד והלומד )קריית נורדאו( –נתניה 

 הצופים )סניף אילן( –חדרה  הצופים )סניף גפן( –גבעת עדה 

  הצופים )סניף בני היער( –חדרה 

  מכבי צעיר –זכרון יעקב 

 

 

 גנים ירוקים

 גנים ירוקים ממחוז מרכז. 3 –גנים ירוקים ממחוז חיפה, ו  6הסמכה עמדו ל 2017בשנת 

 מאור, מועצה אזורית מנשה –גן לוטם 

 מאור, מועצה אזורית מנשה -גן צבעוני 

 קיבוץ להבות חביבה, מועצה אזורית מנשה –גן תאנה 

 קיבוץ להבות חביבה, מועצה אזורית מנשה -גן זית 

 מענית, מועצה אזורית מנשה –גן חצב 

 בת שלמה, מועצה אזורית חוף הכרמל )ירוק מתמיד( –גן דקל 

 עיריית כפר יונה –גן רקפת 

 עיריית כפר יונה –גן צנחנים 

 עיריית כפר יונה –גן מיתר 

 



 [157] 

 

 הקמת פורום לחדשנות סביבתית

קוראים, הסמכות לאחר כמה שנים רצופות, בהן החינוך הסביבתי פועל באופן שיטתי ע"י קולות 

של בתי הספר, תנועות הנוער וגני הילדים למוסדות ירוקים, קיים הצורך בהבנה ומציאת הדבר 

הבא בתחום זה. לשם כך נוצר שיתוף פעולה של האיגוד עם המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים 

ינוכיות מפרץ חיפה והשותפות לקיימות רמת הנדיב להקמת פורום חשיבה מחוזי לקידום יוזמות ח

 לחדשנות סביבתית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפגש ראשון, שולחן עגול וסיעור מוחות עם שלל הגופים הירוקים העובדים  13.2.17

בשטח השיפוט של המחוז: החברה להגנת הטבע, הרשת הירוקה, קק"ל, רשות 

הטבע והגנים, נציגים מהמשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך ויחידות סביבתיות 

 מקומיות.

הרצאה של דפנה גוטשלק, סמנכ"לית ומנהלת אגף החדשנות באמדוקס על יזמות  27.3.17

 וחדשנות בארגונים והקשר לדפוסי הצריכה של דור המילניום. 

 מפגש נוסף, שולחן עגול, להעלאת רעיונות בעקבות המפגשים הקודמים. 17.5.17

 ביקור במעבדת החדשנות באמדוקס 14.8.17

 

 .2018ב בשנת הפורום יתכנס שו
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 :זרקא-שיתוף פעולה עם השותפות לקיימות )רמת הנדיב( ליוזמות סביבתיות בג'סר א

לעולם אל תטילו ספק בכך שקבוצה קטנה של יזמים יכולה לשנות את העולם; זה הדבר היחיד "

  " )מרגרט מיד(.שאי ־ פעם הביא לשינוי

כמידי שנה, השותפות לקיימות מפרסמת קול קורא למיזמים חינוכיים וקהילתיים כדי לקדם את 

 מטרות המרחב המשותף. 

, חוור האיגוד לשותפות בכדי להניע את המיזמים שנבחרו לקום במועצה מקומית ג'סר 2017בשנת 

ם, המועצה ואת זרקא, וזאת בידיעה כי שיתוף פעולה בין הגורמים יתרום ויעצים את המיזמי-א

 תושביה. בשנה זו התקיימו ארבעה מיזמים:

 

 מקיים  שביל ג'סר

חטיבת הביניים אלמנרה מקדמת מיזם סביבתי 

זרקא.  חינוכי וקהילתי סביב שביל טיול בג'יסר אל

השביל מחדד ומעצים את החוזקות של היישוב ומניע 

את התלמידים והתושבים למעורבות ואחריות 

יתוח השביל במסגרת המיזם אזרחית. פ -חברתית

יאפשר פיתוח עסקי תיירותי השם דגש על שמירת 

  .הסביבה

 

המיזם החינוכי מקדם תהליך למידה משמעותית להכרת הסיפור התרבותי הייחודי של היישוב, 

לתחושת שייכות וגאווה למקום ולסביבה, להעצמה אישית, להקניית ערכים ולהובלת שינוי סביבתי 

 .הסביבה טיפוח וניקיון –

הפרויקט החל בשנת תשע"ד, ביוזמתם של תלמידי ביה"ס אשר תיעדו סיפורים אישיים מזקני 

היישוב. דרכם למדו את ההיסטוריה, הגיאוגרפיה של המקום וכן על הדמויות שהשפיעו על היישוב 

ים התלמיד בשנה זו,לאורך שנים רבות. תוצרי הלמידה הזו יסייעו בגיבוש תחנות במסלול הליכה. 

 .תחו את הפעילויות סביב השביליעברו קורס הדרכה ופ
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 מנהיגים ירוקים 

חט"ב אל בחטיבה החדשה בג'יסר א זרקא, 

מתקיימת פעילות להעצמת בני נוער סלאם , 

 .ולטיפוח שכבת מנהיגות

 מטרת הפעילות ליצור בקרב בני הנוער

ליצור שייכות וגאווה  העצמה אישית, 

ולקדם תפיסת עולם  מקומית למקום ולנחל

שתוביל ללקיחת אחריות ועשייה למען 

הסביבה. פעילות זו נובעת מתוך אמונה שלצעירים יש את הכוח להניע ולהשפיע על הקהילה 

 .והחברה במעגלי השתייכות שונים

הפעילות משלבת למידה במסגרת מדעים בהדרכת מורות בית הספר עם פעילות לא פורמאלית אחרי 

במסגרת התוכנית ייזמו התלמידים פעילויות לאימוץ מקטע נחל הסמוך לבית  שעות בית הספר.

הספר. בכוונתם לפעול לטיפוח וניקיון המקום, להקים בו פינת ישיבה ללמידה חוץ כיתתית ולרווחת 

 .התושבים הנופשים במקום, להפעיל ימי שיא ולהדריך תלמידים צעירים בסיור אל הנחל

 . ועצה המקומית ומערכת החינוךהמהאיגוד, הפעילות בשיתוף 

 עוגן קהילתי 

פעילות יימא בחצר בית הספר, מעבר לשעות להקמת מרחב בר ק בי"ס אל שאאטה פותח את שעריו

ילתי, למידה, חוויה ובילוי מרחב משמעותי המאפשר מפגש קהיצירת החינוך הפורמאלי, בהבנה כי 

 ושמירה על הסביבה., יובילו את הקהילה לתחושת שייכות, ביטחון משותף

 נשים יוצרות סביבה

מיזם קהילתי בהובלת קבוצת נשים מהכפר 

זרקא. המיזם מעצים את נשות -ג'סר א

הקהילה תוך עידוד עשייה וחיבור למורשת 

 מקומית.

במסגרת המיזם, המתקיים בשיתוף האיגוד 

והמועצה, נערך מיפוי וזיהוי הצרכים העולים 

יימים מתוך השיח המקומי. בנוסף, מתק

מפגשי העצמה לקבוצת הנשים המובילות, במסגרתם נערכים תהליכי  חשיבה להבנת תפיסת העולם 

המחברת זהות ומרחב. הנשים רוכשות כלים לעידוד מנהיגות, יזמות וקיימות מקומית. כל זאת 

 סביבתי. –מתוך תקווה להניע מספר מיזמים בני קיימא בעלי ממשק חברתי 

שאאטה כמרחב ומקום -ואימוץ המרחב הציבורי בבית ספר אל קומפוסטציה בבתי הנשים

משמעותי ובטוח המאפשר מפגש קהילתי, למידה, חוויה ובילוי בטבע, תוך חיזוק תחושת השייכות 

 למקום.
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 2017בשנת  שירותן של בנות שירות לאומי לתקן הדרכתי באיגוד

בנות השירות המתנדבות באיגוד. האיגוד מציע את שירותיו לכלל הרשויות החברות בו בעזרתן של 

פעלו באיגוד שתי בנות שירות לאומי ובארבעת החודשים עד לסיום השנה, בת  2017עד ספטמבר 

 לילדים וקהילה משכבות גיל שונות: שירות אחת, אשר העבירו פעילויות ותכנים סביבתיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לימודי סביבה במבנה האיגוד

ידת אחד ממערכי  אירוח תלמידי הרשויות במבנה האיגוד: למ

השיעור המוצעים באיגוד )פסולת, מכוני טיהור שפכים והתפלת  

מים, זיהום אוויר, טביעת כף הרגל האקולוגית...( , סיור במבנה  

האיגוד החושף את התלמידים לתחנת ניטור אוויר, מרכז בקרה  

לפליטות מזהמים מתחנות כח, מעבדה אנליטית לדיגום שפכי  

 חברה סביבתיים שיצרו בנות השירות.תעשייה ועוד.  ומשחקי 

 כרכור -מגוון ביולוגי בכל גני הילדים בפרדס חנה 

  –גני הילדים של פרדס חנה  52 –העברת פעילות מגוון ביולוגי ל 

כרכור, כמערך משלים לתכנים המועברים לתלמידי כל בתי הספר  

 ע"י החברה להגנת הטבע ובמימון המועצה.

שעת סיפור והמחזה,  משחקי חברה ויצירה.  הפעילות כוללת 

 התפאורה, המשחקים והיצירה הוכנו מחומרים ממוחזרים.

 יום האוקיינוסים

מצוין בחדרה,  םזוהי השנה השנייה ברציפות בה יום האוקיינוסי

זו במטרה להפנות את תשומת הלב לים ולהעלות מודעות  

תושבים אשר נהנו   700 –באירוע השתתפו כ  לחשיבותו ושמירתו.

  משלל תחנות בנושא בעלי חיים ימיים ומתחנות משחק ויצירה.

האירוע אורגן ע"י החברה להגנת הטבע קהילת חדרה ובשיתוף  

    האיגוד.

 שיתוף פעולה עם החווה החקלאית חדרה

  זו השנה הראשונה בה נוצר שיתוף פעולה עם בי"ס ערוגות פלז

 )החווה החקלאית חדרה(.

אחת לשבוע באופן קבוע הדריכו בנות השירות של האיגוד קבוצות  

תלמידים אשר הגיעו אל החווה בכדי להעשיר את לימודי  

 החקלאות והסביבה.  
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 טבע השבת 

, בשיתוף החברה להגנת הטבע קהילת חדרה, בהם כל בחיק הטבעסדרת אירועים קהילתיים 

 אירוע מוקדש ליום הבריאה המתאים לו:

היום 

 ראשון

ין  ל ֱאֹלִהים, בֵּ ַוַיְבדֵּ

ְך ין ַהֹחשֶׁ  ָהאֹור ּובֵּ

 למשמעות האור והחושך, השפעתם על הוקדשההפעילות 

  .אור בעולם טכנולוגי  זיהוםו התבוננות בכוכבים יצורים,  תהתפתחו

ין  היום השני ִויִהי ַמְבִדיל, בֵּ

 ַמִים ָלָמִים

פעילות בנושאי הפלא הנקרא בריכת חורף, והחיים המתפתחים בה 

 .שנה אחר שנה

היום 

 השלישי

ה ַהַיָבָשה ָראֶׁ שרשרת  –פעילות למשפחות ולימוד למבוגרים על מזון למחשבה  ְותֵּ

 .המזון ויחס לעצים

יום ה

 הרביעי

ין ַהיֹום  ְלַהְבִדיל בֵּ

ין ַהָלְיָלה  ּובֵּ

על אנרגיה סולרית ואנרגיות מתחדשות בארץ ובעולם, משמעות 

 השמש והירח ליצורים החיים

היום 

 החמישי

ש  ץ נֶׁפֶׁ א ָהָארֶׁ ּתֹוצֵּ

  ַחָיה ְלִמיָנּה

פעילות על עושר המגוון הביולוגי  -על בע"ח במים ועל בעלי הכנף 

 .וירובמים ובא

היום 

 השישי

ָבה, ָבָרא  זָכר ּוְנקֵּ

ֹאָתם נעשה אדם 

 בצלמנו כדמותנו

מערכת היחסים שבין האדם לטבע , להבנת מושג הקיימות , אתגרי 

 .האנושות בשמירה על היקום

 

 אירוח בנות השירות הלאומי מכל היחידות הסביבתיות בארץ

  בתחילת השנה לפעילות מלמדת בגן הסולארי, במטרה

ללמוד על נושאי האנרגיה ועל טכניקות לימוד וגישה  

 למול ילדים.

  בסוף השנה לפעילות סיכום שנה בחווה החקלאית

בחדרה. הבנות נהנו החידון על המקום, הכנת מאכלים  

מתוצרת מקומית ומקבלת תעודות הוקרה על פעילותן  

 במהלך השנה.

 שני המפגשים נתמכו ע"י המשרד להגנת הסביבה

 העברת תכנים סביבתיים בבתי הספר

בנות השירות של האיגוד מציעות שלל תכנים סביבתיים  

המותאמים לכל גילאי תלמידי בתי הספר. באיגוד קיימים  

מערכי שיעור בתחומי פסולת, אנרגיה, משאבים, טביעת כף  

 הרגל האקולוגית, זיהום אוויר, מים ועוד.
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 פעילויות סביבתיות בצהרונים ובקייטנות

י פורמאלית, בנות השירות של האיגוד מקדמות פעולות לסביבה מקיימת גם המערכת הבלת

 בצהרוני בתי הספר, צהרוני גני הילדים ובקייטנות בחופשות המרוכזות.
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יחד עם חוק  2010כרמל הוקם בשנת -משמר הסביבה באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

בניהולו ובאחריותו של  2008 -סמכויות פקחים( התשס"ח -הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית

רכז משמר הסביבה מוסמך עמי חתוכה שהועמד לתפקיד לטובת הרשויות. מטרת יחידה זו לעזור 

 שות ולהעמיד בפניה את כל הכלים המקצועיים בכדי לטפל במפגע סביבתי קיים.לר

 

אחת לשנה, עובר רכז משמר הסביבה השתלמויות והדרכות על מנת להתעדכן בחוקים ותקנות 

 חדשות, וליישם חוקים עכשוויים לצורך ביצוע תפקידו ביעילות.

 פעילות אגף משמר הסביבה הינה בתחומים הבאים:

 פיקוח צמודים לתחנת הכח אורות רביןסיורי  .1

 סיורים יזומים בתחומי הרשויות החברות באיגוד לגילוי מפגעים סביבתיים. .2

 איתור מבצעי העבירות הסביבתיות. .3

 הטלת קנסות והתראות על מפגעים וסילוק המפגעים. .4

מענה לתלונות ציבור על מטרדים סביבתיים המתקבלים דרך מוקדי הרשויות ובינהם:  .5

כמו כן  ;ריח, מטרדי רעש, מטרדי איכות אוויר, מטרדי פסולת ומטרדי קרינהמטרדי 

 מטרדי שריפות גזם ומפגעי אסבסט.

 

האכיפה הסביבתית של האיגוד מבוצעת רק ברשויות אשר חתמו על שיתוף פעולה עם האיגוד 

בנושא. במסגרת האכיפה, על רכז משמר הסביבה לבדוק את תקיפות התלונה בשטח, לדווח 

שבאתר האיגוד, בכדי  למפה דינאמיתורמים האחראיים ברשות ולהעלות את טופס התלונה לג

 שיהיה פתוח לכלל הציבור.

  -את כלל הדיווחים של האיגוד ניתן למצוא ע"ג המפה שבאתר האיגוד 

map-https://dev2.binaa.co.il/ea/    

 

 

 

 

 

 

 

https://dev2.binaa.co.il/ea-map/
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 2017 סיכום פעילות משמר הסביבה לשנת

ורים יזומים. האיגוד דוגל סי  371תלונות ציבור + 469 טופלו במסגרת משמר הסביבה 2017בשנת 

בשיתוף פעולה ומעורבות הרשויות ועל כן, תלונות התושבים מועברות דרך המוקד העירוני אל רכז 

משמר הסביבה. כל תלונה מועברת לאיגוד כטופס תלונה הכולל את פרטי התלונה ולאחר ביצוע 

לת מענה באמצעות סיורים ובדיקות מקיפות ע"י רכז משמר הסביבה באיזור התלונה, היא מקב

שליחת הסיכום לטופס התלונה אל הרשות המקומית ולגורם הרלוונטי. כמו כן, התלונות שטופלו 

 .מפה דינאמיתע"ג מפורסמות באופן ממוקד באתר האיגוד 

 תלונות המתקבלות מהמוקדים הרשותיים

יש לציין כי הרבה מהתלונות תקבלו וטופלו היו עקב מטרדי ריח. מהתלונות שה 89% 2017בשנת 

ת שהתקבלו היו בנושא זיהום מהתלונו 4.4% מתקבלות לא בזמן אמת ולכן מקור הריח לא ידוע.

 שאר התלונות הינן בנושאי פסולת וקרינה.  נוספים בנושא רעש. 4.4%אוויר, 
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 סיורים יזומים

בכול רחבי שטחי השיפוט של האיגוד. יש לציין שבנוסף  2017סיורים יזומים התבצעו בשנת  371

לסיורים היזומים, מתבצעים סיורי מעקב שוטפים אחר תלונות, ואחר אירועים חריגים. מטרות 

הסיורים: סיורי גבייה עבור אגרת הביוב וסיורי אכיפה סביבתית בין התעשיות שבשטח האיגוד 

 פתוחים על מנת למצוא מפגעים סביבתיים. ובשטחים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדרה

חוף כרמל

אורות רבין

עמק חפר

פרדס חנה

מנשה

סיורים יזומים לאורך השנה
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יצאה לדרך לפני , ש"סביבה שווה", נבנתה תוכנית 13.7.14החלטת ממשלה, מתאריך בעקבות 

כשנתיים בהובלתו של השר המכהן דאז, עמיר פרץ והרחבתה של התכנית המאפשר למשרד להגנת 

 .הסביבה להוביל את השינוי באמצעות הליך מובנה, יישום הדרגתי ותקצוב משמעותי יותר

היא יצירת שינוי משמעותי בניהול מערך הטיפול בפסולת על כל זרמיה בישובי מטרת התכנית 

המגזר הערבי, הדרוזי והבדואי בצפון הארץ ובדרומה, תוך צמצום ההשפעות הסביבתיות בכל 

המרחב הגיאוגרפי, שיפור השירות הניתן לתושבים בישובים אלה וכתוצאה מכך, שיפור איכות חיי 

  .התושבים

 דת בתשתיות סביבתיות ועיקריה הם:התוכנית מתמק

 ,בדגש על אזורים בהם לא נאספת הפסולת באופן סדיר הרחבת איסוף הפסולת בישובים . 

  הטמעת איסוף של כל זרמי הפסולת )ביתית, גזם וגרוטאות, פסדים וזרמים למחזור( ועליה

 .בכמות הפסולת המפונה בישובים 50%של לפחות 

 העלאת אחוז הפסולת המועברת  – מחזור אזוריות ומקומיותתשתיות ה וההרחבה של הקמ

 .למחזור

 שיקום מפגעי פסולת חינוך והסברה בתחומי הגנת הסביבה. 

  פיקוח אזורי ו/או פיקוח  –הטמעת פעילות אכיפה סביבתית סדירה בכל אחד מהישובים

 .מקומי המוסמכים לאכיפה על פי חוק אכיפה סביבתית

ת והתכניובה מובאות לאישור  ועדה מקצועית בין משרדיתקט, הוקמה לצורך יישום וליווי הפרוי

 . 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

היכן שיש צורך בצמצום פערים בין הרשויות הנבחרות לרשויות אחרות ובין , אקונומי-הסוציו

הנבחרות לבין אוכלוסיות רשויות אחרות היכן שיש כשל מתמשך בניהול משק אוכלוסיות הרשויות 

 .הפסולת במגזר המיעוטים, שייצר וממשיך לייצר מפגעים סביבתיים

 

באקה אל איגוד ערים שרון כרמל נבחר ללוות ולפקח על יישום התוכניות ברשויות שבתחומו; 

 ב מיוחד.והוקצה לכך תקצי זארקה ופראדיס-א-גרביה, ג'ת, ג'אסר

האיגוד נערך להפעלת התוכנית והרחיב לצורך כך את מערך הפיקוח שלו בשני פקחים נוספים 

 לטובת התוכנית. 
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הפקחים פועלים בשיתוף עם אנשי אכיפה סביבתית ברשויות עצמן ועם המשטרה הירוקה, 

למפגע או יום בשטחי הרשויות. הפקחים מתעדים את המפגעים, מוצאים האחראי -ומסיירים יום

 את בעלי השטח, ומתריעים בפניהם על המפגע תוך דרישה לפנות אותו לאלתר.

 

 ג'תמועצה מקומית 

בתחום השיפוט של המועצה ג'ת היו מספר מוקדים של מפגעי פסולת אשר כוללים בעיקר פסולת 

בניין וגושית בשטחים הפתוחים ברחבי המועצה. בוצע פינוי ושיקום למוקדים של מפגעי פסולת  

 . "סביבה שווה "תחת מסגרת תוכנית 

 מערך הפיקוח:

לאיגוד ישנו מפקח סביבתי אחד אשר אמון על אכיפה ופיקוח בכל הרשויות שבתחום האיגוד . ראש 

מועצת ג'ת ראה צורך בהקצאת תקן ומשאבים נוספים ,דוגמת רכב פיקוח וציוד נלווה למטרת 

הכשרת פקח נוסף אשר יסייע בעבודת האכיפה והפיקוח על השלכות פסולת פיראטיות בשטחים 

צה , לצורך זה המועצה יישמה מהלך להסבה תקציבית , וגייסה פקח נוסף לעבודה הפתוחים במוע

בתחומי ג'ת בלבד .הוספת מפקח סביבתי ייעודי למועצה אפשרה לתת מענה לסוגיית השמירה על 

משאבי הקרקע להגברה משמעותית של האכיפה הסביבתית באזור, לצמצום כמות המפגעים 

 רעי חוק . ובמקרה הצורך הטלת קנסות על פו

 

בנוסף, הרשות הקימה מערך פיקוח טכנולוגי אשר במסגרתו הותקנו מצלמות אבטחה למטרת 

סגירת מעגל לאחר ניקוי ושיקום מפגעי הפסולת בשטחים הפתחים. מצלמות הפיקוח הוצבו 

באתרים הידועים כמועדים להוות מוקד לשפיכות פסולת בלתי חוקיות . באופן זה ניתן היה לתעד 

לכת הפסולת ולאתר את המשליך ע"פ מספר הרכב דבר שאפשר אכיפה יעילה שנתנה את הש

 תוצאות בשטח . 

 

, לרוב  נסגרורובם באירועים,  80 -והצליח לאתר כ הפקח האזורי מטעם האיגוד ביצע סיורים בג'ת 

 .  ע"י מתן אזהרה וללא מתן קנס
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 להלן מספר עדויות על פעילות הפיקוח בתחום השיפוט של מועצה מקומית ג'ת 

 

 

 

 

הצבת פסולת בניין בשטח 

 ציבורי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליד בוואדי פסולת השלכת 

 6מחלף כביש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השלכת פסולת צמוד לבית 

 ספר אבן רושד

 

 

 

 אחרי לפני

 אחרי לפני

 אחרי לפני
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 באקה אלג'רבה 

ע"פ בקשת הממונה על המחוז של משרד הפנים, ומנהל מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה, 

בנוסף לפקח האזורי מונה פקח נוסף תחת מסגרת "סביבה שווה" מטעם איגוד ערים שרון כרמל 

עבור באקה אלג'רביה. תפקידו היה ללוות ולפקח על קבלנים שנשכרו ע"י המועצה לעבודת פינוי 

הפסולת וניפוי הגריסה וכן היה מעביר דוח פעילות יומי לאיגוד. פעילתו של הפקח הנוסף הסתיימה 

 . 2018ף חודש ינואר בסו

מפגעים בתקופה של שלושה חודשים  30  -איתר כ הפקח האזורי מטעם  איגוד ערים שרון כרמל 

במהלך הסיורים נתקלו באירועים ובמפגעי סביבה , כאשר ברוב המקרים הצליחו לסגור את  שעבד. 

 האירועים ע"י מתן אזהרה וללא מתן קנס. 

 

 

  

פסולת שהושלכה בצד פינוי 

 הדרך

 

 

 

 

 

 

פינוי פסולת שהושלכה בצד 

 הדרך

 

 

       

 

בעקבות תלונה שהתקבלה 
באיגוד, פעילות מגרסה 

שעבדה ללא הרטבה 
 הופסקה.

 

 

 אחרי לפני

 אחרי לפני
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 רדייספ

  לאיתור מפגעים עם התברואן של המועצה,בשיתוף סיורים בכפר, בפרדייס ביצע הפקח האזורי 

  ע"י מתן אזהרה וללא מתן קנס.לסגור  הצליחשאת מרביתם 

 חשוב לציין כי בפרדייס שיתוף הפעולה לה זכה הפקח מצד מועצת פרדייס היה מוגבל. 

 

 

 

 כיסוי צמיגים למניעת 

 מפגעים 

 

 

 

 

 

 

 

 השלכת זבל פרות

 

 

 

 

 מציאת משליכי הפסולת

 ע"י מסמכים אישיים 

 הטמונים בה, וחיובם 

 המפגע. להסדרת
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 ג'סר אלזרקא

איומים מתושב ועל רקע האלימות האיגוד פקח , תוך כדי אחד הסיורים בכפר, קיבל בג'סר אלזרקא 

לא כמעט ו 2017 במהלך שנת בישוב, הפקח התבקש שלא להיכנס לכפר בלי ליווי משטרתי . לפיכך , 

 נערכו סיורי פיקוח ואכיפה בכפר. 

כי לא היה שיתוף במהלך  סיוריו נתקל הפקח בהרבה אירועים ומרבית האירועים לא נסגרו, 

 פעולה מטעם מועצת ג'סר אלזרקא .

 

 

 דרישה לכיבוי שריפת 

 פסולת מקומית

 

 

 

         

 

 

 

 

 רשויות פרויקט סביבה שווה מועלים לאתר האיגוד על גבי מפה דינאמית. בכל האירועים שאותרו 

 .לחץ כאןלצפייה במפה 

 

 

 

 

 

 

 

https://dev2.binaa.co.il/ea-map/
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 מסקנות 

ניתן לראות את פירות הסיורים במסגרת התוכנית סביבה שווה בעבודה משותפת עם הגורמים 

פעילות ויות של תושבים ברשויות השונות,  כפי שניתן להתרשם וכן מעדהנוגעים ברשויות השונות. 

 האיגוד בתחום האכיפה מניבה תוצאות.

 שטחים שהיו אתרי פסולת והיוו מפגעים סביבתיים, נוקו בעקבות פעילות הפיקוח. 

ניתן לקבוע כי ככל ששיתוף הפעולה עם הרשות המקומית הוא טוב יותר התוצאות בשטח ניכרות. 

התוצאות הן בודאי כאשר הרשות ממנה פקח מטעמה ומחוייבת ליישום הפרויקט כמו בג'ת, 

 הטובות ביותר. 

אנו רואים תוצאות כאשר קיימת התמדה בפיקוח ובאכיפה על השלכת פסולת במגוון האפשרויות: 

התראות, קנסות, צווי ניקוי, התקנת מצלמות בשטח ותפעולן על ידי מוקד וגם נוכחות מפקחים 

וך את המקום ממטרד בשטח . כמו כן חשוב לפקח ולמנוע השלכה חוזרת ויתכן גם לשקם, כדי להפ

 למשאב.  

 

 המלצות

פרויקט תוכנית "סביבה שווה" נועד לטפל במפגעי פסולת ברשויות ונתן מענה חשוב ברשויות 

 ששיתפו פעולה בניקוי אתרים בשטחי הרשויות ובחלק מהמקרים לשיקום אתרים אלו .

פסולת, הצבת ניתן לשקול כי שיקום האתרים יכלול הצבת שלטי התראה לציבור מפני מפגעי 

מחסומים פיזיים למניעת גישה לאזורים אלו והצבת מצלמות לצורך פיקוח ומניעה של מפגעים 

 ם .יעתידים אפשרי

בנוסף לכך , רצוי שהשיקום יגובה גם באכיפה בשטח של פקחי סביבה המוכשרים לכך אם ניתן 

צבות מצלמות מהרשות המקומית וברשותם גישה לנתונים מהשטח בזמן אמת במקומות בהם מו

 אשר יבצעו סיורים תכופים למיגור ומניעת התופעה של השלכת פסולת. 

הטיפול במפגעי פסולת, שיקום המרחב הפתוח ומניעה של השלכה פיראטית דרך הפיקוח והטמעת 

 חקיקה אשר יסייעו במאמץ האכיפה הסביבתית . 
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 9001:2015הסמכה לתקן ניהול איכות 
 כרמל קיבל על עצמו לקיים ולהפעיל את מערכת הניהול של הארגון -איגוד ערים שרון

. בכל שנה נערכת 2011ופועל ע"פ מערכת נהלים מוסדרת תחת תקן זה מאז שנת  ISO 9001לפי תקן 

 ביקורת התאמה לתקן ומערכת האיכות באיגוד עומדת בה בהצלחה שנה אחרי שנה. 

, בעקבות עדכון סעיפי התקן הבינלאומי, נדרש האיגוד לשדרג ולעדכן את מדריך האיכות 2017בשנת 

החדש. כחלק מן ההיערכות לביקורת, עברו עובדי הארגון סדנה ואת הנהלים שלו ע"פ סעיפי התקן 

( ומערכת הניהול בארגון הוגדרה מחדש לניהול סיכונים כנדרש SWOTבנושא סיכונים והזדמנויות )

 . ISO 9001:2015ע"פ התקן העדכני 

האיגוד עוסק במגוון רב של נושאים ופעילויות ובכל אחד מהם מתבצעת בקרת איכות בהתאם 

 ך. בין השאר נבדקת ההתאמה של המשאבים לתפקוד, זמני התגובה, תכנון מול ביצוע ועוד.לצור

מסקר לקוחות שנערך בסוף השנה, עולה כי רמת שביעות הרצון מתפקוד רכזי האיגוד השונים דומה 

לזו של השנה הקודמת ובסך הכל טובה מאד. כמובן שיש מקום לשיפור ולהלן עיקר מסקנות סקר 

 שא:ההנהלה בנו

 יושם דגש על קבלת משוב נרחב ואמין יותר וכן תיבחן אפשרות להגדלת מאגר הלקוחות 

 שיפור בנושא החשיפה לפעילויות האיגוד והגדלת הנגישות לציבור 

 בחינה של מעורבות גדולה יותר בעיקר בכל הקשור לנושא הפסולת בתחום האיגוד 

 רשויות באזור   בחינה של סיכויים והזדמנויות לאור פתיחת אשכולות של 

, נערכה ביקורת מקיפה בכל אגפי האיגוד ע"י נציג של מכון התקנים הישראלי, 2017בדצמבר 

 .ISO 9001:2015שהוכתרה בהצלחה והאיגוד זכה לאישור מערכת הניהול שלו ע"פ התקן החדש 
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  ISO 17025הסמכת מעבדות האיגוד לתקן 

 מערך ניטור האוויר
כרמל הינו הגוף המנטר היחיד מבין איגודי הערים -איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה שרון

והיחידות הסביבתיות בארץ, שמבצע בדיקת נתונים וכן הפעלה ותחזוקה של המכשור במערך 

 הניטור שלו באמצעות צוות מקצועי. 

כל גוף מנטר לקבל הסמכת בישראל )מנ"א(, נדרש  רהאוויבמסגרת הנחיות הממונה הארצי לניטור 

לבדיקה וניטור של גזים וחלקיקים  ISO 17025הרשות הלאומית להסמכת מעבדות עפ"י תקן 

 . רבאווי

לשם כך פעל האיגוד בשנים האחרונות מול הרשות להסמכת מעבדות בארץ, בהכנת נוהלי עבודה 

ת עבור מעבדות ואף נוסף תקן למנהל איכו מפורטים הדרושים לצורך ההסמכה לבדיקה וכיול

 האיגוד לצורך כינון הנהלים והבקרה השוטפת. 

האיגוד התחדש בציוד רב בהשקעה כספית ניכרת בכדי לשדרג את מערך הניטור ולהעלות את רמת 

האמינות של הנתונים ומשקיע באופן הולך וגובר ברכישה של ציוד,  ושיפור מערך התקשורת לצורך 

 אספקת נתונים בזמן אמת.

 

 מעבדת ניטור אוירהסמכת 

 O2NOX, SO ,3 נערך מבדק של הרשות להסמכת מעבדות לניטור גזים מסוג  2016בחודש יולי 

ולכיול מכשירי ניטור אלו והאיגוד קיבל את ההסמכה הראשונה שלו לניטור וכיול של גזים  רבאווי

 .2017בחודש ינואר  17025ע"פ תקן איזו  רבאווי

היו חילופים פרסונליים כאשר מנהלת אגף אויר עזבה ובמקומה הגיעה במשרה  2017במהלך שנת 

חלקית רכזת בקרת נתונים ותיקה ומנוסה מאד בתחום. בנוסף, התמנתה מנהלת חדשה לאגף 

 המעבדות שלקחה תחת אחריותה את פעילות המעבדות כולה. 

ולים עבור המכשירים בתחנות הניטור במהלך השנה, ביצע מערך הטכנאים תחזוקה שוטפת וכי

השונות ע"פ דרישות התקן ודרישות מנ"א. הצוות התנסה וצבר ידע בנושא, שישמש את האיגוד 

 בעתיד במתן שירות כיול עבור גופי ניטור אחרים בארץ.

במספר תחנות ניטור. צוות הטכנאים  רבאוויהאיגוד רכש והתקין מספר מכשירי ניטור חלקיקים 

, עברו 2017רכש ידע בתפעול, תחזוקה וכיול של מכשירים אלה ובנובמבר  רהאווייטור של מערך נ

מעבדות האיגוד מבדק נוסף של הרשות להסמכת מעבדות לצורך בקרה על ההסמכה לתקן הקיים 

 .רבאוויוהרחבת ההסמכה לבדיקה וכיול של חלקיקים 

, לאחר מענה על שאלות שעלו בביקורת, קיבל האיגוד הסמכה ראשונה לבדיקה 2018בתחילת שנת 

 . רבאווי( והסמכה מחודשת לבדיקה וכיול של נתחי גזים BETA)בשיטת  רבאוויוכיול של חלקיקים 

 זהו ציון נוסף בדרכו של האיגוד ועדות לרמה המקצועית הגבוהה של עובדיו.

גוף היחידי מכל איגודי הערים ששומר על הידע המקצועי בתוכו, חותר ואף כאמור, האיגוד הינו ה

 מוסמך כיום להעניק שרותי כיול לגופי ניטור אחרים כחלק מההסמכה שלו.
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 וירומערך ניטור א –בקרת איכות 

כל הנתונים שנמדדים בתחנות הניטור מועברים באופן רציף למערכת ניטור אויר ארצי )מנ"א( 

ופתוחים לציבור באתר האינטרנט של האיגוד. תחת חוק אויר נקי ובמסגרת הנחיות הממונה, 

וחשוב להבין כי זו  90%זמינות הנתונים האמינים שעברו את כל בקרות האיכות חייבת להיות מעל 

מכשירים(   50 -תחנות(, מגוון המכשירים )למעלה מ 16תגרת ביותר בהתחשב במספר )משימה מא

 ובנתונים הטכניים של המערכת. 

לצורך עמידה במשימה זו, מפעיל האיגוד מערך של שני טכנאים שזמינים לכל קריאה ותקלה 

ת את אמינותם בתחנות הניטור וכן רכזת בקרת נתונים שעוברת באופן יומיומי על כל הנתונים בודק

 ושומרת על איכות הנתונים המדווחים לציבור.

 O3ואוזון    SO2עולה כי בנתחי הגזים השונים, בדיקות  2017מבחינה של נתוני הזמינות לשנת 

עמדו במרבית התחנות למעט חריגה בתחנת   NO / NO2עמדו בסף הנדרש בכל התחנות. בדיקות 

באספקת החשמל. בנושא זה , הוחלט על פעולה ( שנבעה בעיקר מבעיות 87%אל פאחם )-אום

 מתקנת לצמצום התקלות והאיגוד יעשה מאמץ לאספקת חשמל עצמאית לתחנות הניטור. 

לא נמדדו חריגות מהתקנים בנתחי גזים למעט חריגה מינורית של אוזון בתחנת כרם  2017בשנת 

 רך הסביבה(. חריגות בשנה מע 10מהר"ל שעומדת בסך החריגות השנתי ) מותרות עד 

בתחנות פרדס חנה  2017, האיגוד הפעיל שני מכשירים בלבד בשנת PM 2.5לגבי נתוני חלקיקים 

וקרון האיגוד בנתניה. בתחנת פרדס חנה ירדה הזמינות באופן ארעי מתחת לנדרש בשל השתתפות 

במחקר חדשני באזור )ראה פרק "מחקרים וטכנולוגיות חדשות(. כפועל יוצא, יתקין האיגוד מכשירי 

ר בפעולה( בתחנות נוספות ובאופן זה, תינתן תמונה טובה יותר של ניטור חלקיקים נוספים )אחד כב

 פיזור החלקיקים הנשימים באזור. 

בשתי תחנות נמדדו ערכים גבוהים מהתקן כאשר בנתניה, החריגות היו מעל הכמות המירבית 

המותרת בשנה. נערכה סקירה מקיפה של המזהמים באזור והממצאים הועברו לטיפול של עירית 

  נתניה.

באזור  רהאווימערך ניטור אויר באיגוד ומשקיע משאבים ומאמצים רבים במעקב אחרי איכות 

ואמינה של  מדויקתועושה רבות כדי להמשיך ולשפר את המערכות השונות, בכדי לקבל תמונה 

 באזור למען ציבור התושבים. רהאוויאיכות 
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 מעבדת שפכים וקולחין
כרמל פועלת מזה שנים רבות מעבדה לכימיה אנליטית המבצעת בדיקות כימיות -באיגוד ערים שרון

של שפכים וקולחים מסוגים שונים לקביעת הרכבם ואיכותם עבור תעשיות ובתי עסק הנמצאים 

ברחבי האיגוד. דגימות שפכים וקולחים נלקחות מדי יום ע"י דוגם מוסמך של האיגוד וכן מועברות 

 זה במעבדה ע"י גופים חיצוניים. לאנלי

המעבדה פועלת תחת סטנדרטים גבוהים של איכות תוך שהיא משתתפת בקביעות במבחני השוואה 

 בינלאומיים ועומדת בהם בהצלחה רבה.

 

 הסמכת מעבדת שפכים וקולחים

 2003משנת  17025המעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות כימיות תחת תקן איכות למעבדות איזו 

 השנים, צמחה ופעלה להרחבת מאגר שיטות הבדיקה תחת הסמכה.  ובמהלך

פרמטרים כימיים )אנליזות כימיות שונות( בבדיקות  30-כיום המעבדה בעלת תעודת הסמכה לכ

הנדרשות לשפכים וקולחים, שמתבצעות בשיטות סטנדרטיות בינלאומיות ומוכרות ע"י הרשות 

הבריאות. כמו כן, המעבדה מוסמכת לדיגום של להסמכת מעבדות, המשרד להגנת הסביבה ומשרד 

 שפכים וקולחים ע"י הרשויות הנ"ל. 

המעבדה מפעילה מערכת אבטחת איכות ופועלת עפ"י מדריך איכות ונהלים מקצועיים בהתאם 

 .ISO 17025לדרישות התקן  

, עברה מעבדת השפכים מבדק תקופתי נוסף של הרשות להסמכת מעבדות 2017בחודש נובמבר 

 רך יומיים וכלל בדיקה מקיפה של מיומנויות עובדי המעבדה והציוד הקיים. שא

במסגרת ההכנות למבדק ההסמכה, נערכה הערכה מחדש של שיטות הבדיקה והנהלים השונים 

ועודכנו מספר רב של נהלים לצורך שיפור מערך הבקרה האיכות. במקביל, נערכו מבדקים פנימיים 

אות והעברתן ללקוחות. לאחר סבב של שאלות ותשובות, הוסמכה של תהליכי העבודה, קבלת התוצ

 בהצלחה הן לדיגום ובדיקה של פרמטרים כימיים בשפכים וקולחים. 

עובדי המעבדה קבלו שבחים רבים על המיומנות הרבה שלהם וההצלחה במבדק זה, ממצבת שוב 

האיגוד בשיפור  מקצועית ואמינה הפועלת למען הלקוחות בתחום את מעבדת האיגוד כמעבדה

 וקידום איכות הסביבה.

 

 מעבדת שפכים וקולחים –בקרת איכות 

דיגומים, של שפכים, נחלים וקולחים )לא כולל מי  2100 -במהלך שנת בוצעו על ידי דוגם המעבדה כ

דוגמאות לאנליזה.  900 -רשת( עבור הלקוחות העיקריים של האיגוד ובנוסף, הובאו למעבדה עוד כ

פרמטרים  20,000 -דוגמאות ונבדקו למעלה מ 3,000 -למעלה מ 2017למעבדה בשנת סה"כ נכנסו 

 כימיים ע"י צוות המעבדה.

פרופיל הבדיקה משתנה מלקוח ללקוח במספר הפרמטרים הנבדקים ובמורכבות הבדיקות. לכל 

רת בדיקה יש גם טווח זמן בו ניתן לבצע אותה וחלק מן הבדיקות צריכות להתבצע בו ביום או למח

 היום. עובדות אלה מחייבות את המעבדה לגמישות רבה ולעבודה תחת לחץ מתמיד.

 בקרת האיכות במעבדה מתבצעת באופן שוטף לפי נושאים שונים:
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  תקינות, תחזוקה וכיול  –בקרת איכות של המתקנים והציוד 

הצורך. , התבצע טיפול שוטף, אחזקה נאותה, ניקיון וכיול חיצוני ע"פ 2017לאורך שנת 

במעבדה היה מקרר דוגמאות אחד ולאחר הערכת סיכונים כפעולה מונעת, נרכש מקרר 

 נוסף בכדי לענות על הצרכים של אחסון נאות של הדוגמאות.

כמו כן נרכש מכשיר חדש ומשוכלל לבדיקת מתכות שהוכנס לעבודה במהלך השנה לאחר 

מכת המכשיר ע"פ דרישות ביצוע בדיקות תיקוף נרחבות להוכחת אמינות התוצאות והס

 התקן והרשות להסמכת מעבדות.

  פעולה זו מתבצעת ע"י מבדקים פנימיים  –בקרת איכות של ביצוע הבדיקות השונות

ובחינה של איכות ביצוע האנליזה מול דרישות השיטה הסטנדרטית תוך התייחסות 

כה לתוצאות. במהלך השנה התבצעו מבדקים של למעלה ממחצית הבדיקות תחת הסמ

)וכל הבדיקות השכיחות( וכל התוצאות הראו על שליטה טובה מאד של העובדים הן 

בביצוע הבדיקות ע"פ השיטות והנהלים המתאימים והן בקבלה וטיפול בתוצאות. חריגות 

 קלות תועדו וטופלו.  

  פעולה זו מתבצעת ע"י מעקב  –בקרת איכות של התוצאות, החישובים והדיווח ללקוחות

מחברות הבדיקה ותעודות הבדיקה המופקות ע"י מזכירות מעבדה עבור כל רצוף אחרי 

דוגמא. בנושא זה, קיים צורך של המעבדה בשימוש בתוכנה ייעודית שתאפשר מעקב אחרי 

דוגמאות, לקוחות, נקודות דיגום, תוצאות הבדיקות, בדיקות בקרה, חריגות מערכי סף 

שונות לרכישה של תוכנה מן המוכן.  ועוד. כפעולה מתקנת ומונעת, נבדקו אפשרויות

לבסוף הוחלט להרחיב את תוכנת המעבדה הקיימת )משמשת כיום לקליטה ומספור 

דוגמאות בלבד( ולהוסיף לה יכולות נוספות כאמור בכדי לאפשר מעקב שוטף על פעילות 

המעבדה ותוצאות הבדיקות. עבודה זו מתבצעת ע"י רכז המחשוב באיגוד בשיתוף עם 

 .2018מעבדה ומנהל האיכות והטמעת התוכנה תסתיים במהלך שנת עובדי ה

  למעבדה קשר שוטף עם הלקוחות ומתקיים סקר שביעות  –מעקב אחרי לקוחות ותלונות

רצון שנתי בקרב הלקוחות לבחינת המצב והמקום לשיפור. מהסקר שנערך לקראת סוף 

, מאיכות התוצאות ומן , עלה כי באופן כללי קיימת שביעות רצון מתפקוד המעבדה2017

השרות. נקודה לשיפור וכן מספר תלונות היו לגבי לוחות הזמנים לקבלת תוצאות 

ימי עבודה(. הסיבה העיקרית לכך היתה השתתפות בפרוייקט  14שהתארכו מעבר לנדרש )

לאומי של הרחבת מט"ש ניר עציון שגרם לעומס גדול במעבדה ולעיכוב בקבלת התוצאות 

זה היה גם הסיבה העיקרית אי עמידה בתוכנית הדיגום השנתית השוטפות. עומס 

 במלואה.

כפעולות מתקנות, נעשה שימוש בקבלני משנה עבור בדיקות שונות וכן גוייסה 

אנליטיקאית נוספת. כמו כן, הרחבת התוכנה שתוטמע במעבדה תאפשר שליטה טובה 

תוצאות ומעקב טוב יותר בתכנון וייעול העבודה במעבדה, בקיצור לוחות הזמנים לקבלת 

 אחריהן. 

 

מערך אבטחת האיכות פועל במגוון היבטים רחב באיגוד ערים שרון כרמל לבקרה על תהליכים 

 והתאמה לתקני איכות עדכניים ורלוונטיים.

 



 [178] 

 

 

 

הינו הגוף המקצועי והנמרץ ביותר בתחום איכות הסביבה במרחב. דובר האיגוד אמון על  האיגוד

האיגוד זוכה לחשיפה חיובית וקבועה בכלי  פרסום וחשיפת  הפעילות הנמרצת של האיגוד.

 עקרון פי ועל התקשורת הארציים והמקומיים וברשתות החברתיות. כמו כן  פועל האיגוד בשקיפות

במידע אודות  הסביבה איכות הציבור ופעילי נבחרי, התושבים את  מעדכן הציבור ומכאן גם  שיתוף

  ו ונותני איכות הסביבה.פעילות

 :אופנים במספר נעשית המידע הפצת

 המשקפות ידיעות מתפרסמות שבוע מידי -והארצית המקומית לעיתונות שוטפות הודעות 

 .הסביבה איכות תחומי על והשפעתה האיגוד עובדי של הרבה הפעילות את

  תדירות.דף הפייסבוק של האיגוד המתעדכן 

 ומדיניותו האיגוד פעילות את הסוקר , מאד רחבה תפוצה בעל–  ניוזלטר והפצת הפקת 

 .התושבים חיי לאיכות ותרומתו הסביבה איכות בתחומי

 שבתחום הסביבה איכות בתחום אירועים אודות התקשורת לכלי שוטפות תגובות מתן 

 .האיגוד אחריות

 האינטרנט אתר ועדכון הפעלת. 

 באתר האיגוד., האיגוד בשטח המתבצעות, הסביבתי בתחום הבדיקות תוצאות כל הצגת 

 .הרבה העשייה את ומשקפות האחרונה בשנה פורסמו אשר כתבות מבחר לפניכם
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