
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 דבר יו"ר האיגוד  

 תושבים ושותפים יקרים,

שרון ערים  איכות  כרמל-איגוד  בתחום  המובילים  הגופים  אחד  הינו 

הסביבה בישראל. השפעתו על הסביבה במדינה כולה ובמרחב האיגוד 

ופועלים   הארצית  ברמה  תהליכים  מובילים  אנו  עצומה.  היא  בפרט 

הממשלה   משרדי  הגופים:  כל  עם  מקצועי  פעולה  הגנת   –בשיתוף 

ולמרבה   והתעשיינים,  העמותות  והפנים,  האנרגיה  הגאווה  הסביבה, 

הן   האיגוד  של  המקצועיות  העמדות  בתחום  הדיונים  של  ברובם 

  שמובילות את השיח המקצועי והפעילות בשטח המיושמת בעקבות כך. 

על כל ההיבטים   עם משבר האקליםנו  התמודדעמדנו מול אתגרים סביבתיים משמעותיים ביותר:    2020בשנת  

יעד בלתי   -   מה שנראה לפני שנה כאתגר  :אסדת לוויתןהצבת תחנת הניטור על גבי  הנלווים לו, השלמנו את  

ניתן להשגה הפך לעובדה, ובקרוב נתחיל גם בפרסום נתוני איכות האוויר מתחנת הניטור שעל גבי האסדה, 

 בשקיפות ובאמינות. 24/07אנו מפרסמים  םבמקביל לפרסום הנתונים מתחנות הניטור החופיות, אות

האסדה גבי  על  הניטור  תחנת  ראשון    הצבת  צעד  איכות הינה  על  לשמירה  באתגר  מובילים  שאנו  בשינוי 

 , שהתרחש לאחרונה מעיד יותר מכל על הצורך בכך.  האקולוגי האסון הזפת .הסביבה כבר בעומקו של הים

והפעילות  "אורות רבין"בתחנת הכוח  1-4אתגר משמעותי נוסף הוא המאבק שאנו מובילים לסגירת יחידות 

ובכך    -  האינטנסיבית מול מקבלי ההחלטות על מנת לשנות את החלטת משרד האנרגיה לשמר את היחידות

 של השימוש בפחם לייצור אנרגיה. פליטותלהמשיך ולזהם את מרחב האיגוד ב

נוסף   המוביל אתגר  הסביבה  איכות  בתחומי  במרחב  ידע  למרכז  האיגוד  הפיכת  הוא  בהצלחה  עמדנו  בו 

קמפיינים וכנסים בתחומים סביבתיים כדוגמת מניעת שימוש בקמיני עץ, חינוך סביבתי ועוד, וכן מרכז ידע 

ת בדמות השתתפות בוועדות התכנון והתערבות/שינוי תוכניות עתידיו  -במבט אסטרטגי אל עבר העתיד

 העלולות לפגוע בסביבה. 

מתחדשות,  אנרגיות  לקידום  המשמעותי  האתגר  למימוש  חתירה  עם  בבד  בד  נעשית  האיגוד  פעילות  כל 

בהתאם לתפיסת האיגוד כי השימוש בגז לאנרגיה הינו שלב ביניים בדרך לאנרגיות מתחדשות המזהמות 

 פחות. 



 

 

 

ניר סהר אש זו אודה לצוות האיגוד בראשות המנכ"ל  ר עושים עבודה מקצועית ברמה הגבוהה בהזמנות 

 ביותר ותורמים מידי יום לשמירה על הסביבה ושיפור איכות חיי תושבי המרחב. 

אלף תושבים,   700-רשויות מקומיות, בהן מתגוררים כ  18-לא מובן מאליו ש  . אודה גם לחברי מועצת האיגוד

תושבים מעל לכל וכן  על האמון שנותנים פועלות יחדיו למען מטרות משותפות. הדבר מעיד על ראיית טובת ה

 ראשי הרשויות במקצועיות של האיגוד.

 

 שלכם,

 

 סיף איזק א

 יו"ר האיגוד וראש מועצה אזורית חוף הכרמל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 דבר מנכ"ל האיגוד  

 תושבים ושותפים יקרים,

אנו מתכבדים )ואף גאים( להציג בפניכם את הדו"ח השנתי הסוקר את עיקרי  

בשנת   באיגוד  זו  2020העשייה  ומורכבת  מאתגרת  בשנה  גם  מגפת   –.  בצל 

הקורונה, המשכנו להוביל בתחום איכות הסביבה ושיפור איכות חיי התושבים  

 במרחב האיגוד ואף ברמה הארצית.

היום   שנמצאים  מושגים  העת.  כל  המתפתח  רחב  תחום  הוא  הסביבה  איכות 

שור נחלת מעטים. אנו באיגוד ערים  בשגרת העשייה, היו לפני עובמיינסטרים 

אסטרטגיות -שרון ומגבשים  בהווה  פועלים  מהעבר,  למדים  זמן,  מכונת  במעין  העת  כל  נמצאים  כרמל 

ותוכניות יישומיות לעתיד. כל זאת נעשה, תוך העמקה ,למידה מתמדת, יזמות וחדשנות וכן שיפור בכל אחד  

 מהתחומים בהם אנו עוסקים. 

ני קרוב לעשור הובלנו מגמה לשימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה, במקום השימוש בתחום האנרגיה לפ  ,כך

בפחם המזהם וזאת במקביל להתקנת אמצעים להפחתת הזיהום מפחם בתחנת הכוח אורות רבין. כיום, לאחר 

התקנת  בפחם,  בשימוש  המהותית  ההפחתה  בעקבות  אוויר  מזיהום  ביותר  משמעותית  ירידה  שנרשמה 

וכמובן השימוש הנרחב בגז טבעי, אנו כבר עם הפנים קדימה אל   5-6זיהום ביחידות  אמצעים להפחתת ה

 עבר יישום מיזמים בתחום האנרגיות המתחדשות.  

הניטור על גבי אסדת לוויתן אף הוא תהליך ארוך שהחל לפני מספר שנים, עת השכלנו להבין כי יש לבצע 

תחנות הניטור החופיות עוד קודם להפעלת האסדה    ניטור חופי לבחינת איכות האוויר מהאסדה. התקנו את

ששימשו אותנו לאחר הפעלתה. במקביל התחלנו בתהליך להתקנת   –על מנת לקבל נתוני רקע להשוואה  

שהתחנה כבר נמצאת על גבי האסדה אנו יכולים לומר כי הצלחנו בכך  כתחנת ניטור על גבי אסדה, וכיום  

ר מכך בזכות היותנו גוף מקצועי המקובל על משרדי הממשלה, מעשית ויותהבזכות הראייה האסטרטגית ו

פעילי הסביבה והחברות הפרטיות. כעת, לאחר ביסוס מערכת הניטור של אסדת לוויתן, אנו כבר  העמותות,

עוסקים במלוא המרץ בשמירה על איכות הסביבה בעומקו של הים ושותפים בביסוס תכנית ארצית לניטור 

 וכן במניעת תוכניות בנייה עתידיות העלולות לפגוע בהם.   ופיקוח על החופים והים

חינוך לקיימות, אף הוא דוגמה מובהקת לראייה אל עבר העתיד. התחלנו בכך לפני כשבע שנים, אולי קצת 

באיחור, בצורה מינורית בבתי ספר ובקהילה, וכיום אנו כבר בהילוך גבוה מאד גם בתחום זה, כך בשנה 



 

 

 

פרויק יישמנו  החברות החולפת  המקומיות  הרשויות  בכל   ₪ מיליון  של  גודל  בסדר  הקיימות  בתחום  טים 

 באיגוד, וזאת במקביל לכנסים ושיתופי ציבור אשר הפכו את האיגוד למקור ידע מרכזי ומוביל.

הפחמיות   1-4אל מול הראייה קדימה ישנם גם מאבקים שאנו עדיין מנהלים: אנו פועלים לסגירת יחידות  

על מנת להפחית את זיהום האוויר וזאת  , במקום שימור כפי שהחליטה הממשלה,  " ורות רביןא"בתחנת הכוח  

מהטענת והשימוש הפחם המשמש ביחידות אלה. גם כאן הגענו להישג משמעותי מאד בדמות הסכמה ויצירת 

רשת מיוחדת, למניעת פיזור אבק הפחם בעת ההטענה, אך עם   – תוכנית עם חברת החשמל להקמת אמצעי  

 .  1-4את, לפנינו עוד דרך ארוכה עד לסגירה מוחלטת של יחידות ז

יכולים לעשות ללא עובדי האיגוד, שהינם מהמקצועיים ביותר בישראל, איש איש את   כל זאת לא היינו 

בתחומו, ובלי תמיכתם המלאה של ראשי הרשויות וחברי המליאה המייצגים את הרשויות המקומיות, אשר 

 פת לתושבים בראש סדר העדיפויות ומעל לכל מחלוקת.              רואים את הדאגה המשות

אנצל הזדמנות זו להודות באופן אישי ליו"ר האיגוד וראש מועצה אזורית חוף הכרמל אסיף איזק ולסגנית 

יו"ר האיגוד וסגנית ראש עיריית חדרה חדוה יחזקאלי על התמיכה הרבה והרוח הגבית. אודה גם למשרדי  

כולנו פועלים ליצירת מדינה מקיימת ושוחרת   -תוף הפעולה, על אף חילוקי הדעות לעיתים  הממשלה על שי

 סביבה.  

תוך למידה מתמדת על מנת לקדם   - אנו נמשיך להיות גוף מוביל בתחום איכות הסביבה בישראל גם בעתיד  

 ולשפר עוד ועוד את איכות החיים ואיכות הסביבה במרחב האיגוד ובמדינת ישראל כולה.

 

 בברכה,

 

 ניר סהר 

 מנכ"ל האיגוד 
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 243 ................................................................................................. הפיקוח תוכניות

 248 ........................................................................................ וחינוך קיימות, תכנון אגף

 248 ...................................................................................................... סביבתי תכנון

 250 .............................................................................. ובנייה וןלתכנ מקומיות הוועדות

 251 .......................... 2020 בשנת באיגוד טופלו  אשר להיתר לבקשות מרכזיות דוגמאות מספר

 255 ............................................................................ מתאר ותוכניות מפורטות תוכניות

 256 ............................................ 2020 בשנת באיגוד טופלו אשר לתוכניות דוגמאות פרמס

 258 ..................................................................................................... וקהילה  קיימות

 258 ........................................................... הקיימות  בתחום השנה לךבמה שנעשו פעילויות

 273 ....................................................................................................... סביבתי חינוך

 275 .............................................................. 2020 בשנת באיגוד הסביבתי חינוך פעילויות

 282 ............................................... קיימות   בנושא יסודיים  ספר   לבתי מקוונים  שיעור   מערכי סדרת  בניית

 283 ............................................................................................... הרחב לציבור  והרצאות  סדנאות 

 287 ................................................................................................................. פסולת 

 287 ................................................................................... הפסולת בתחום האיגוד חזון

 288 .................................................... האיגוד  בטיפול במרחב הטמנה ואתרי מעבר תחנות

 290...................................................................................................... ופיקוח  אכיפה

 293 ......................................................................................................... מידע   אבטחת

 ISO 17025 ..................................................................... 293 לתקן  מעבדות אגף הסמכת

 ISO 9001:2015 ................................................................ 294  איכות ניהול לתקן  הסמכה

 296 .................................................................................................. ציבור  ויחסי דוברות
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 שימת איורים  ר

 23 ............................................................. כרמל  שרון ערים  איגוד ובקרה ניטור מערכת  .1 איור

 28 ................................ 2020 בשנת שפעלו האיגוד בתחום האוויר  איכות ניטור תחנות מפת . 2 איור

 BTEX ............................................................. 57 תרכובות של סכמתי מולקולרי מבנה .3 איור

 63 ................................................. נוספים ומזהמים בנזן המנטרות הניטור תחנות מיקום  .4 איור

  מכשיר(  ב; )ביוכימית חמצן צריכת לבדיקת מכשיר(  א) במעבדה שימוש בהם  שנעשה מכשירים  .5 איור

(  ד; ) ובאמוניה חשמלית מוליכות לבדיקת שדה מכשיר( ג; )אורגנים בחומרים שמקורו כללי  חנקן לבדיקת

 ICP-OES ................................................................................... 74 מתכות למדידת מכשיר

 לדיגום הכנות( ב; )שרונים  ש"במט סירה גבי על דיגום( א: )השפכים מעבדת מפעילות דוגמאות .6 איור

(  ד; )נדרש טיפול ולאחר נדרש טיפול ללא רפת שפכי( ג; )זיהומי  כמקור  החשוד  מאסף  בקו קרקעי תת

 76 ................................................................................................ המזון  מתעשיית זיהום

 84 ............................................................................ בחדרה  רבין אורות הכוח תחנת . 7 איור

 112 .................................................... "רבין אורות" הכוח בתחנת הפחם  אפר אחסנת  אתר .8 איור

 113 ......................................................... " רבין אורות" הכוח תבתחנ הפחם אחסנת אתר  .9 איור

 Hi-Volume ........................................................................ 116 מסוג  מדידה מכשיר .10 איור

 119 ........................................................................................... חגית הכוח תחנת .11 איור

 131 ................................................................................. 1 חדרה OPC הכוח תחנה . 12 איור

 156 ................................................................. ורד מחצבת סביב הדיגום נקודות מפת .13 איור

 157 ........................................... שפיה  וסיד אבן מפעל מחצבת סביב הדיגום נקודות מפת  .14 איור

 158 ............................................................... איטונג מפעל סביב הדיגום נקודות מפת  .15 איור

 161 ...................................................... ר . מ. נ  ומפעל" רפאל אילן" תערובות מכון  מיקום .16 איור

 162 ............. ( שמאל מצד)  הלילה עותובש( מימין) הבוקר בשעות אליכין בתחנת רוחות שושנת . 17 איור

 167 ................................................................ לוויתן  אסדת של ההרצה תוכנית עיקרי .18 איור

 167 ........................................................................................ לוויתן אסדת  מבנה .19 איור

 170 .........................................................................לוויתן  מאסדת הפליטה  מקורות. 20 איור

 172 ...................... הרוח  כיווני  של ופילוח ורד למחצבת ביחס ברקאי  ניטור תחנת מיקום  מפת . 21 איור

 178 .........................................................................כרמל חוף  אזורית מועצה  שטח .22 איור

 186 .............................................................................. מגידו  אזורית מועצה שטח  .23 איור

 212 ......................................................... עקיבא אור שאיבה בתחנת סתום אוויר פורק . 24 איור

 215 ............................................................................... מנאי  ש"מט שיקוע  בריכת . 25 איור

 220 ................................................................................. עציון  ניר ש"במט קלקר . 26 איור

 O2A ......................................................................... 220ה תהליך של סכמטי  תיאור  .27 איור

 223 ....................................................................................... יזרעאלי רפת שפכי . 28 איור

 231 ................................................................................ השופט עין חמצון  בריכת . 29 איור

 257 ..................................................................... מרכז  במחוז אקולוגיים מסדרונות .30 איור

 258 ............................................................. 2020 פברואר לוויתן אסדת מכנס תמונות .31 איור

 259 ...................................................... 2020 פברואר אינפורציה-ודיס אינפורציה  כנס .32 איור

 261 .................................. 2020 פברואר המקומיות ברשויות קיימא בר טבע מכנס תמונות .33 איור
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 262 ........................................... 2020 מרץ" תחילה במחשבה מעשה חוף"  מכנס תמונות .34 איור

 263 ............................... 2020 רבדצמב באיגוד  שהתקיים עצים קמיני  בנושא הערב פרסום .35 איור

 264 .......................................................... 2020 בשנת באיגוד הקיימות שבוע תוכנית .36 איור

 264 ................................................................... פיבן חנוך עם סביבתית יצירה סדנת .37 איור

 264 ................................................................................... מולקולה ר" ד עם לייב .38 איור

 265 ................... 2020 הקיימות שבוע במסגרת 2019 קורא  קול  לסיכום עמיתים למידת מפגש .39 איור

 266 ................2020 הקיימות שבוע במסגרת, ברשויות ודיגיטציה חדשנות, לקיימות עיון יום  .40 יורא

 267 ........................................................................ למאכל  בר לצמחי ליקוט  מדריך  .41 איור

 270 .................................................... המיתוג  תהליך במסגרת האיגוד של  החדש הלוגו . 42 איור

 271 ..............................................האיגוד  של הפייסבוק  בדף שהועלו לפוסטים דוגמאות .43 איור

 272 ............................................ הקמינים  קמפיין בעקבות שהתקבלו לפוסטים דוגמאות. 44 איור

 280...........................................................2020 ביוני שנערך חינוכית  חדשנות פורום .45 איור

 282 ........................ (שילה עופרי: צילום) 2021 בינואר שהתקיים הרך לגיל יער  חינוך  פורום .46 איור

 283 ................................ ערים  איגוד שיעור מערכי וסביבה אקלים שינויי -  לקיימות מבוא . 47 איור

 289 ........ (27/10/20 לבטון משה: צילום" ) ירוקה איכות" באתר פנימיות מדרכים אבק הרחפת .48 איור

 290... ס "להגנ המשרד נציגי י"ע אביבית פסולת באתר 03/11/20-ב שנערך מרחפן  טרמי צילום. 49 איור

 292 ........................................................................ טיפול ואחרי לפני במייסר סיור .50 איור

 292 ........................................ טיפול ואחרי לפני יצחק בשדה ופיקוח אכיפה מחלקת סיור .51 איור

 ISO17025 ............................................................... 294ל האיגוד של  ההסמכה תעודת . 52 איור

 ISO ....................................... 295 9001 לתקן כרמל-שרון ערים איגוד של  הסמכה תעודת .53 איור

 

 רשימת טבלאות  

 18 .................................................................................. באיגוד החברות הרשויות .1 טבלה

 21 ......................................................................... 2020 לשנת האיגוד וועדות חברי .2 טבלה

 26 ..................................... 2020 בשנת האיגוד  במרחב פעילות אוויר ניטור תחנות מיקום  . 3טבלה

 29 ................. 2020 בשנת הניטור  במערך מטאורולוגיה ומדדי  מזהמים ניטור  מכשירי רשימת . 4טבלה

  -2013ג"התשע(, תיקון()שעה הוראת()אוויר איכות ערכי ) נקי אוויר תקנות - סביבה ערכי .5 טבלה

 32 ......................................................................................................... 2016-ו"והתשע

 33................................................. 2020 לשנת( 2SO) חמצנית-דו גופרית מדידות סיכום  6.טבלה

 37 .................................................... 2020 לשנת( XNO) חנקן תחמוצות מדידות סיכום .7 טבלה

 40 .................................................... 2020 לשנת( 2NO) חמצני דו חנקן מדידות  סיכום .8 טבלה

 34 ........................................... 2020 לשנת מרביות שעתיות 8( 3O) אוזון מדידות סיכום .9 טבלה

 44 ........ 2020 בשנת( ב"חל 71)  הסביבה ערך מעל שחרגו שעתי-8  בממוצע 3O  ריכוזי  רשימת. 10 טבלה

 50 ............................... 2020 בשנת 10PM-ו 2.5PM נשים עדין חלקיקי חומר  מדידות סיכום .11 טבלה

 54 .. 2020 בשנת ק"מ/ג"מק PM2.5 ,37.5-ל היממתי  הסביבה ערך מעל שחרגו היממות רשימת .12 טבלה

 56 .... 2020 בשנת ק"מ/ג"מק  PM10 ,130-ל היממתי  הסביבה ערך מעל שחרגו היממות רשימת .13 טבלה

 58 ............... אוויר  איכות  ערכי-נקי אוויר תקנות עפ”י, וטולואן בנזן למזהמים הסביבה ערכי .14 טבלה

file://///DC/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2020/מיקה%20ושירי/דוח%20שנתי%202020%20נסיון%201.docx%23_Toc76988384
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 59 ............................. האסדה הפעלת לפני 2019 בשנת האיגוד באזור בנזן  מדידות  סיכום .15 טבלה

 59 ............................ האסדה הפעלת אחרי 2020  בשנה האיגוד באזור בנזן  מדידות סיכום .16 טבלה

 67 ........................................ 2020 בשנת הזיהום ומקור ניטור תחנת לפי  אירועים מספר . 17טבלה

 68 ..................... 2002-2020 השנים בין* הניטור בתחנות אוויר  זיהום אירועי מספר סיכום. 18 טבלה

 77 ......................... 2019 מול 2020 שנת לאורך הדוגמאות וכמות הפרמטרים של התפלגות .19 טבלה

 84 ....................................................... רבין  אורות הכוח בתחנת הייצור יחידות נתוני .20 טבלה

 86 .................................... " רבין אורות" הכוח בתחנת הפחם וצריכת החשמל ייצור  מגמת .21 טבלה

 88 .. 2020 שנת במהלך " רבין אורות"ב הייצור  ביחידות ותקלות יזומות הפסקות  אירועי רשימת  .22 טבלה

 אורות" הכוח בתחנת 1-4 ביחידות מזהמים ופליטות פחם צריכת, חשמל ייצור נתוני ריכוז . 23טבלה

 89 ................................................................ 2016-2020 השנים בין(  שגרתית בעבודה" )רבין

 אורות" הכוח בתחנת 5-6 ביחידות מזהמים ופליטות פחם צריכת, חשמל ייצור נתוני ריכוז .24 טבלה

 90 ................................................................ 2016-2020 השנים בין(  שגרתית בעבודה" )רבין

 ביחידות פליטות הפחתת תכנית יישום  לאחר, הפליטה  היתר דרישות י"עפ מרביים פליטה ערכי  .25 טבלה

 92 ....................................................... "רבין אורות" הכוח בתחנת( החדשה ארובה)  6-ו 5 ייצור

 מכלל, SO2)) חמצנית-דו גופרית של( סמך בר רווח הורדת לאחר ) מרבי שעתי ריכוז  סיכום . 26טבלה

 93 ................................................................ 2020 בשנת" רבין אורות" הכוח בתחנת הארובות

 מארובות  (SO2) חמצנית-דו גופרית של( סמך בר רווח  הורדת לאחר) מרבי יממתי ריכוז סיכום .27 טבלה

 94 ................................................................................ 2020 לשנת רבין אורות הכוח תחנת

 תחנת מארובות( NO) חנקן תחמוצות של( סמך  בר רווח הפחתת לאחר ) מרבי שעתי ריכוז סיכום . 28טבלה

 95 ..................................................................................... 2020 לשנת" רבין אורות" הכוח

 מארובות (NO) חנקן תחמוצות של( סמך  בר רווח הפחתת לאחר) מרבי יממתי ריכוז  סיכום . 29טבלה

 96 ............................................................................. 2020 לשנת"  רבין אורות" הכוח תחנת

 הכוח תחנת מארובות חלקיקים של( סמך  בר רווח הפחתת לאחר ) מרבי שעתי ריכוז סיכום . 30טבלה

 97 ............................................................................................ 2020 לשנת" רבין אורות"

 הכוח תחנת מארובות חלקיקים של( סמך  בר רווח הפחתת לאחר) מרבי יממתי  ריכוז סיכום .31 טבלה

 98 ........................................................................................... 2020 משנת"  רבין אורות"

 100... 2020 בשנת" רבין אורות" הכוח תחנת בארובות  החלקיקים בריכוז חריגות  אירועי פירוט .32 טבלה

 101 ............ " רבין אורות" הכוח תחנת בארובות חנקן  תחמוצות בריכוזי חריגות  אירועי פירוט .33 טבלה

 102 ............................................................... 2020 בשנת 56 ארובה פעילות אירועי .34 טבלה

 103 ............... 2020 בשנת שבוצעו" רבין אורות" באתר 34 וארובה 12 ארובה דיגומי  תוצאות .35 טבלה

 104 ............................. 2020 בשנת שבוצעו" רבין אורות" באתר 5 ארובה דיגומי  תוצאות .36 טבלה

 105 ............................. 2020 בשנת שבוצעו" רבין אורות" באתר 6 ארובה  דיגומי תוצאות .37 טבלה

 107 ............ [ ב"חל8] SO2-ל היממתי  היעד  ערך מעל  הניטור בתחנות יממתיים  ריכוזים מספר .38 טבלה

 108 ..... [ ב "חל] SO2 של יממתי בממוצע הסביבתיות הניטור  בתחנות מרביים יממתיים ריכוזים .39 טבלה

 116 ............................................. מגורים  באיזור חלקיקים של מדידות סוגי בין השוואה .40 טבלה

 120 .............................................. 2020 לשנת חגית הכוח בתחנת הייצור יחידות נתוני .41 טבלה

 121 ........................................................... 2020 לשנת חגית הכוח תחנת נתוני סיכום .42 טבלה

 121 ...................................... 2020 לשנת חגית הכוח תחנת בארובות דיגום  ממצאי ריכוז .43 טבלה

 122 ................. 2020 לשנת חגית הכוח בתחנת העזר דוודי של בארובות דיגום ממצאי  ריכוז .44 טבלה

 123 ................................................ 2020 בשנת חגית באתר העיקריות התקלות  פירוט .45 טבלה
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  טבעי גז שריפת בזמן 2020 לשנת חגית הכוח מתחנת חנקן  תחמוצות של מירבי שעתי ריכוז .46 טבלה

 124 .............. ( בסולר ת"למק ג"מ 24-ו טבעי בגז ת" למק ג"מ 10 של סמך  בר רווח  הפחתת לאחר) וסולר

  וסולר טבעי גז שריפת בזמן 2020 לשנת חגית הכוח מתחנת חנקן תחמוצות של יממתי ריכוז. 47 טבלה

 125 .................................................................. ת "למק ג"מ  10 של סמך בר רווח הפחתת לאחר

 127 .......................................................... קיסריה הכוח בתחנת הייצור יחידות נתוני .48 טבלה

 127 ....................................................... 2020 לשנת קיסריה  הכוח תחנת נתוני סיכום .49 טבלה

 OPC ................................. 132 הכוח בתחנת 10ST בארובת ויומיות שעתיות חריגות כמות .50 טבלה

 OPC ................................. 133 הכוח בתחנת 20ST בארובת ויומיות שעתיות חריגות כמות .51 טבלה

 135 ......................... חדרה נייר במפעלי אנרגיה במרכז אטימות חורגות שעות פירוט טבלת .52 טבלה

 137 ........... ר . מ. נ ומפעל רפאל  אילן תערובת במכון הרציף  הניטור ממערכת שהתקבלו נתונים .53 טבלה

 139 .................................... 2020 בשנת ושפיה סיד  אבן ממפעל  רציף ניטור נתוני עיבוד .54 טבלה

 141 .................................. 2020 בשנת אליאנס מפעל AB ארובה  רציף ניטור נתוני עיבוד .55 טבלה

 141 .................................... 2020 בשנת אליאנס  מפעל C ארובה  רציף ניטור נתוני עיבוד .56 טבלה

 במפעל  RTO-ה ממתקן ביציאה בארובה אורגני חומר  ריכוז  מדידות -  רציף ניטור נתוני עיבוד .57 טבלה

 144 .................................................................................................... 2020 בשנת קרגל

 מפעל וגדר גג על הסביבתיים בגלאים האורגני החומר  ריכוז  מדידות -  רציף ניטור נתוני עיבוד .58 טבלה

 145 .................................................................................................... 2020 בשנת קרגל

  הפילטר ממתקן ביציאה בארובה אורגני חומר  ריכוז  מדידות -  רציף ניטור נתוני עיבוד .59 טבלה

 147 ........................................................................ 2020 בשנת העוגנפלסט במפעל הביולוגי

 149 ....... 2020 בשנת האיגוד במרחב הגדולים במפעלים שבוצעו ארובה בדיקות ממצאי  ריכוז .60 טבלה

 154 .. 2020 בשנת ורד במחצבת[ ק" למ מיקרוגרם 300:  תקן] שעתי 3 מרחף  אבק  דיגום תוצאות .61 טבלה

 155 ... 2020 בשנת ורד במחצבת[ ק"למ  מיקרוגרם 200: תקן] יממתי  מרחף  אבק  דיגום תוצאות .62 טבלה

 155 .......... 2020 בשנת ורד במחצבת[ לחודש ר"לקמ  ג"מ 20: תקן] שוקע אבק דיגום תוצאות .63 טבלה

2020 בשנת שפיה וסיד אבן  במפעל[ לחודש ר"לקמ ג"מ 20:תקן] שוקע אבק  דיגום תוצאות .64 טבלה

 .......................................................................................................................... 156 

 בשנת איטונג במפעל[ ק"למ  מיקרוגרם 300 - תקן] שעתי 3 מרחף  אבק ריכוזי דגימות תוצאות .65 טבלה

2020 ................................................................................................................... 158 

 159 ................................... 2020 בשנת קיסר  אבן במפעל לסטירן סביבתי  דיגום תוצאות .66 טבלה

 159 ......................... 2020 בשנת גלעם במפעל שעתי 3 מרחף לאבק סביבתי  דיגום תוצאות .67 טבלה

 176 ............................................................ 2020 מים לתאגידי האיגוד רשויות שיוך .68 טבלה

 179 ......................................... 2020 בשנת הניטור בתוכנית הכרמל חוף תעשיות פילוח .69 טבלה

 181 ............................................ הכרמל  חוף אזורית במועצה 2020 לשנת  דיגומים  ח"דו .70 טבלה

 186 ........................... 2020 לשנת הניטור בתוכנית מגידו  אזורית במועצה התעשיות  פילוח .71 טבלה

 188 ..................................................מגידו  אזורית במועצה 2020 לשנת  דיגומים ח"דו  .72 טבלה

 190 ..................... 2020 לשנת הניטור בתוכנית יעקב  זכרון מקומית במועצה תעשיות פילוח .73 טבלה

 191 ........................................... 2020 לשנת יעקב  זכרון מקומית במועצה  דיגומים ח "דו .74 טבלה

 197 ........................................... 2020 העזר חוק של הניטור בתוכנית הנכללים מפעלים .75 טבלה

 200 ........................................................... 2020 לשנת העזר חוק של  דיגומים ח "דו .76 טבלה

 209................................................... 2020 בשנת  גולמיים שפכים איכות חדרה  ש"מט  .77 טבלה

 210 ............................................................ 2020 לשנת קולחים איכות  חדרה ש "מט .78 טבלה
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 212 ............... עקיבא  אור  השאיבה לתחנת ושומנים שמנים  להזרמת פוטניצאל  בעלי מפעלים .79 טבלה

 215 ...................................................................... 2020 בשנת י"מנא  ש"מט שפכי .80 טבלה

 216 ................................. 2020 בשנת חדרה לנחל המוזרמים קולחים איכות י"מנא  ש"מט .81 טבלה

 218 ............................................. 2020 בשנת  עציון  ניר  ש"במט גולמיים שפכים איכות .82 טבלה

 219 ...................................................... 2020 בשנת עציון  ניר ש"במט  קולחים איכות .83 טבלה

 221 ............................................ 2020 בשנת צבי  מעיין ש"במט גולמיים  שפכים איכות .84 טבלה

 222 .................................................... 2020 בשנת צבי מעיין  ש"במט הקולחים איכות .85 טבלה

 224 ................................................................. עירון  ש"מט להרחבת התוכנית נתוני .86 טבלה

  ללא  חקלאית להשקיה הנדרשת  לאיכות התואמת עירון  ש"במט המתוכננת הקולחים איכות .87 טבלה

 226 .................................................................................................................. הגבלה

 229 .................................................. 2020 בשנת גולמיים שפכים איכות  הקייני  ש"מט .88 טבלה

 230 ........................................................... 2020 בשנת קולחים איכות הקייני   ש"מט .89 טבלה

 232 ..................................... 2019-2020 השנים בין השופט עין ש"במט השפכים  איכות .90 טבלה

 233 ........................................... 2020 בשנת גולמיים שפכים איכות כרמל מבוא ש "מט  .91 טבלה

 233 ...................................................... 2020 בשנת כרמל  מבוא קולחים  איכות ניתוח .92 טבלה

 237 .................................................. 2020 בשנת גולמיים שפכים איכות נתניה ש"מט .93 טבלה

 237 .................................................... 2020  בשנת קולחים איכות ניתוח נתניה ש"מט .94 טבלה

 238 ................................. 2018-2020 בשנים חירות בית ש"במט חשמלית  מוליכות נתוני .95 טבלה

 244 ........................................................ מפעלים של זהום פוטנציאל לקביעת מנגנון .96 טבלה

 245 ........................................ עסק  רישיון  תנאי פי  על שונים לסקטורים הניתנים  ציונים .97 טבלה

 268 .................... 2019 לשנת ערים איגוד קורא קול  במסגרת נושאים לפי פרוייקטים חלוקת .98 טבלה

 

 רשימת תרשימים  

 21 ................................................................................ 2020 לשנת האיגוד מבנה  .1 תרשים

 36 ................. 2020 בשנת[ ב"חל] שנתיים וממוצעים מרביים  ויממתיים שעתיים 2SO ריכוזי . 2 תרשים

 39 2020 בשנת שנתיים וממוצעים מרביים ויממתיים שעתיים חצי X(NO( חנקן תחמוצות ריכוזי  .3 תרשים

 42 ................................................ 2020 לשנת מרביים( 2NO) חנקן תחמוצת דו  ריכוזי .4 תרשים

 46 ............................. 2020 לשנת שנתיים וממוצעים מרביים שעתיים O  8)3( אוזון ריכוזי  .5 תרשים

 47 2020 בשנת הניטור במערך שנרשמו[ ב"חל] שעתיים O  8)3( אוזון  ריכוזי כל של  שנתי מהלך  .6 תרשים

 47 ............ 2008-2020 השנים  בין האיגוד בתחום[ ב"חל] שנתי בממוצע אוזון ריכוזי  מגמות . 7 תרשים

 48 ................................ 2008-2020 השנים בין איזורי שנתי בממוצע אוזון ריכוזי  מגמת .8 תרשים

 54 ... 2020 בשנת הניטור במערך [ ק"מ/  ג"מק'( ]ב) PM10-ו'( א) PM2.5 של יממתיים ריכוזים. 9 תרשים

  הסביבה  לערך בהשוואה, יממתי בממוצע, כרמל-שרון ערים איגוד בשטח בנזן  ריכוזי  מגמת. 10 תרשים

 62 ........................................................ (2020 סוף  ועד 2019 ינואר) המדידות  מתחילת היממתי

  לערך בהשוואה[, ב"חל] יממתי  בממוצע, כרמל-שרון ערים איגוד בשטח בנזן ריכוזי מגמת .11 תרשים

 63 ........................................................................................ 2020 בשנת היממתי הסביבה

 63 .. 2020 בשנת כרמל-שרון  ערים איגוד בתחום, חודשי בממוצע[ ב"חל] הבנזן  ריכוזי  מגמות .12 תרשים
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 64 .... 2020 לשנת חודשי  ממוצע,  כרמל-שרון ערים איגוד בתחום[ ב"חל] הבנזן ריכוזי מגמת .13 תרשים

  קיסריה,  צבי מעיין בתחנות[ ב"חל, ]יממתי בממוצע, NOx-ו בנזן ריכוזי בין  מתאם .14 תרשים

 64 ....................................................................................................... 2020, ונחשולים

 65 ...... לוויתן  אסדת מול הניטור  בתחנת[, ב"חל] שעתי ממוצע, xNO-ו בנזן ריכוזי  בין מתאם. 15 תרשים

 70 ......................... 2020-ו 2019 השנים בין מנשה הניטור בתחנת 2SO-ה ריכוזי  הפחתת .16 תרשים

 71 ................................................. 2002-2020 השנים בין  אוויר זיהום  אירועי סיכום .17 תרשים

 71 ............. השנה  חודשי לפי, 2020 בשנת חנקן ותחמוצות חמצנית-דו גופרית  אירועי  מספר. 18 תרשים

 71 .............. ביממה שעות  לפי 2020 בשנת חנקן ותחמוצות חמצנית דו גופרית  אירועי  מספר .19 תרשים

 72.............. ניטור תחנות  לפי 2020 בשנת חנקן ותחמוצות חמצנית דו גופרית  אירועי מספר . 20 תרשים

 78 ..................................................... 2020 בשנת דיגומים בכמות חודשית התפלגות . 21 תרשים

 78 ............................................................... 2020 לשנת מצטברת פרמטרים כמות .22 תרשים

 78 ......................................................... 2020 לשנת מצטברת דיגומים ביצוע כמות .23 תרשים

 79 ............................................................. 2020 לשנת המעבדה בדיקות התפלגות . 24 תרשים

 85 ............... 2004-2020 השנים בין" רבין אורות" הכוח בתחנת פחם וצריכת חשמל ייצור  . 25 תרשים

 87 ................................................ רבין  אורות הכוח בתחנת הנצרך בפחם אפר תכולת . 26 תרשים

 93 ........ 2020 לשנת רבין אורות מארובות( SO2) חמצנית-דו גופרית של מירבי שעתי ריכוז  .27 תרשים

 94 ...... 2020 לשנת" רבין אורות" מארובות( SO2) חמצנית-דו גופרית של מרבי  יממתי ריכוז . 28 תרשים

 95 . 2020 לשנת רבין אורות הכוח תחנת מארובות (NO) חנקן  תחמוצות של מרבי שעתי ריכוז . 29 תרשים

2020 לשנת" רבין אורות" הכוח  תחנת מארובות( NO)  חנקן תחמוצות של מרבי  יממתי  ריכוז .30 תרשים

 ........................................................................................................................... 96 

 97 ............. 2020 לשנת" רבין אורות" הכוח תחנת מארובות חלקיקים של מרבי  שעתי ריכוז .31 תרשים

 98 ............ 2020 לשנת" רבין  אורות" הכוח תחנת מארובות  חלקיקים של מרבי  יממתי ריכוז .32 תרשים

 106 ............................... 2012-2020 בשנים" רבין אורות" הכוח מתחנת מזהמים פליטת .33 תרשים

 הניטור בתחנות[ ב "חל] SO2 חמצנית-דו גופרית של יממתי בממוצע הריכוזים מגמת .34 תרשים

 109 ......................................... 2008-2020 בשנים" רבין אורות" הכוח תחנת  מפליטות המושפעות

 הניטור בתחנות[ ב "חל] SO2 חמצנית-דו גופרית של שנתי בממוצע הריכוזים מגמת .35 תרשים

 109 ........................................... 2020-ל 2008  השנים בין " רבין אורות" הכוח מתחנת המושפעות

 המושפעות הניטור בתחנות[ ב "חל]  NOxחנקן תחמוצות של שנתי בממוצע הריכוזים מגמת .36 תרשים

 110 ....................................................... 2020 לבין 2008 השנים בין" רבין  אורות" הכוח מתחנת

 מאתר פחם אבק מניעת בנושא כרמל  שרון ערים איגוד-י"חח הפריטטי לצוות העבודה תהליך  .37 תרשים

 114 .......................................................................................................... " רבין אורות"

 120 ............................... 2002-2020 השנים בין חגית הכוח בתחנת הדלק  וצריכת ייצור .38 תרשים

  טבעי גז שריפת בשמן 2020 לשנת חגית הכוח מתחנת חנקן  תחמוצות של מירבי  שעתי ריכוז .39 תרשים

 124 ........................................... טבעי בגז לפליטה התקן וסימון  סמך בר  רווח הפחתת לאחר וסולר

 טבעי גז שריפת בזמן 2020 לשנת חגית הכח מתחנת  חנקן תחמוצות של מירבי  יממתי ריכוז .40 תרשים

 125 .................... טבעי בגז לפליטה התקן וסימון ת" למק ג"מ 10  של סמך בר  רווח הפחתת לאחר וסולר

 128 ........................................ [ ש"מגווט] 2020  בשנת הכוח בתחנות שנתי ייצור   היקף .41 תרשים

  האיגוד בתחומי הכוח בתחנת השונות הייצור  יחידות  בין  ממוצעת סגולית פליטה של  השוואה . 42 תרשים

 129 ........................................................................................................... 2020 לשנת
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 בתחומי הכוח בתחנת השונות  הייצור יחידות בין  חלקיקים של ממוצעת סגולית השוואה  .43 תרשים

 129 .................................................................................................. 2020 לשנת האיגוד

,  בקיסריה 3 וניידת צבי מעיין, נחשולים הניטור בתחנות שעתי בממוצע( ב"חל)  בנזן ריכוזי  .44 תרשים

 169 .................. "לוויתן"  הגז מאסדת( הנישובים ואחרי לפני) 23/12/2019-07/01/20  התאריכים בין

 173 ...................... 2019-2020 בשנים ברקאי בתחנת 10PM-ל חודשיים ממוצעים ערכים .45 תרשים

 173 . ( מעלות) רוח כיווני התפלגות לפי 01/01/20-31/12/20 בין [ ק"מ\ג"מק] PM10 ממוצע  .46 תרשים

 174 ............... 2020 לשנת ברקאי בתחנת PM2.5-ו PM10-ל חודשיים ממוצעים  ערכים גרף . 47 תרשים

 179 ........................... 2020 בשנת הכרמל חוף אזורית במועצה השפכים איכות התפלגות .48 תרשים

 187 .................................. 2020 לשנת מגידו אזורית במועצה השפכים איכות התפלגות .49 תרשים

 191 .................... 2020 2020 בשנת יעקב זכרון מקומית במועצה השפכים איכות התפלגות .50 תרשים

 198 ............................................................... 2020 עזר חוק עסקי מגזר לפי פילוג .51 תרשים

 200 .............................................. 2020 העזר חוק בדיגומי השפכים איכות התפלגות. 52 תרשים

 207 ................................................................. חדרה  ש"מט בשפכים  טיפול תהליך .53 תרשים

 214 ............................................................. י "מנא ש"במט בשפכים הטיפול תהליך .54 תרשים

 227 ..................................... ( ממברנלי ביולוגי ריאקטור) MBR בשפכים הטיפול סכימת .55 תרשים

 242 .................................. 2020 בשנת האיגוד י "ע שטופלו עסקים רישוי בקשות מספר  .56 תרשים

 242 ................................................... 2020 לשנת הרישוי  טעוני העסקים סוגי פילוח . 57 תרשים

 243 .......................................... האיגוד  במרחב רשויות לפי 2020 פיקוח תוכנית  פילוח .58 תרשים

 251 ..................... 2020 בשנת האיגוד  ידי על דעת  חוות להן שניתנו בנייה להיתרי בקשות .59 תרשים

 256 ................................... 2020 בשנת האיגוד  ידי על דעת חוות להן שניתנו התוכניות .60 תרשים

 270 ...................................... 2020 בשנת האיגוד של הפייסבוק  דף של האוהדים מספר .61 תרשים

 271 ....................... 2020 בשנת האיגוד של הפייסבוק בעמוד  היומית  האינטראקציה כמות . 62 תרשים

 277 ........................2016-2020 השנים בין האיגוד ברחבי ומתמידים ירוקים גנים הסמכת .63 תרשים

 277 .............................. 2016-2020 השנים בין האיגוד במרחב ירוקים ספר  בתי הסמכת .64 תרשים

-2016 בשנים האיגוד ברחבי לקיימות לחינוך משולבת השתלמות שעברו הספר בתי מספר. 65 תרשים

2020 ................................................................................................................... 278 

 288 ...................................... 2020-ו 2019 בשנים פסולת בנושא לטיפול  לאיגוד פניות .66 תרשים

 292 ..................................................... 2020 לשנת רשויות י"עפ הקריאות התפלגות . 67 תרשים
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 מנהלת האיגוד  

בצו שר הפנים, יוסף בורג.    1979כרמל )"האיגוד"( הוקם בשנת  -איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

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

 רבין" הממוקמת בסמוך לשפך נחל חדרה.  

 מצוי  הכוח. רוב שטחו מתחנת ק"מ  30-כ של ברדיוס הנמצאות הרשויות של אזורית התארגנות הינו האיגוד

 נתניה יונה, לכפר ועד חיפה של הדרומי הצפוני, ממועצה אזורית מגידו במזרח, דרך גבולה החוף במישור

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

נפש. הרשויות החברות באיגוד הינן -700,000 כ מונה דונם, ואוכלוסייתו 892,000-משתרע על כ האיגוד

הטרוגניות: ערים גדולות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות ורשויות מהמגזר הערבי. האיגוד מלווה כל 

בתחומה.  הנדרשים  לנושאים  בהתאם  החל  רשות  הסביבה,  איכות  בתחומי  וההתפתחות  הקידמה  טות עם 

 מועצת האיגוד הובילו אותו להתרחב ולעסוק בתחומי פעילות רבים כגון: מניעת זיהום אוויר וזיהום קרקעות, 

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

 בניין ערים ובקשות להיתרי בנייה, חינוך סביבתי, רישוי עסקים ועוד. וועדותוקרינה, מתן חוות דעת ל

בתחומי זו  בשנה  עמל  בעלות   רבים  םהאיגוד  רבות  פעולות  וביצע  האיגוד,  תושבי  ורווחתם של  לטובתם 

 השפעה מהותית על הסביבה במרחב. בין הפעולות ניתן למנות: 

תוני ניטור רציף בזמן אמת ולהעבירם באופן הקמת תחנות ניטור על גבי אסדת לוויתן, בכדי לקבל נ •

 שקוף לציבור 

בני • להיתרי  סביבתיים  תנאים  ה ימתן  של  ליחידות  מחז"םה  חלופיים  כמתקנים  משולב(  )מחזור  ים 

 ב"אורות רבין"   1-4ייצור 

 .ליווי הוצאת מכרז להקמת גדר בעלת השפעה כפולה לשבירת רוח ותפיסת חלקיקים •

 הסמכת מעבדת האוויר לבנזן  •

   מידה ומיתוגו מחדש-כניסת האיגוד לתחום הניו  •

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

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

 . sc.org.il-www.svivaיגוד ופעולותיו ניתן למצוא באתר האינטרנט: את כל המידע אודות הא

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


 

18 
 

 הרשויות החברות באיגוד .1בלה ט

 שטח )דונמים(  מספר תושבים שם הרשות סמל הרשות 

 
 5,540 22,255 אור עקיבא 

 

 27,089 2,255 אלונה

 

 1,680 3,717 אליכין 

 
 באקה  

 גרבייה-אל
30,777 9,060 

 
 -בנימינה

 גבעת עדה 
16,015 25,718 

 

 1,610 15,427 זרקא -ג'סר א

 

 7,030 12,646 ג'ת 

 

 32,129 25,264 זכרון יעקב 

 

 50,640 106,840 חדרה

 

 190,000 36,181 חוף הכרמל 

 

 11,340 26,473 כפר יונה
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 173,420 13,531 מגידו

 

 170,000 22,139 מנשה

 

 29,040 255,675 נתניה 

 

 130,000 42,983 עמק חפר 

 

 4,060 13,639 רדיספ

 

 22,596 45,836 כרכור -פרדס חנה

 

 1,500 7,552 פרדסיה

 892,433 699,205 סה"כ
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   2020  ועצת האיגוד בשנתמברי  ח

 חוף הכרמל יו"ר האיגוד, ראש מועצה אזורית  אסיף איזק  .1

 חדרה סגנית יו"ר האיגוד, סגנית ראש עיריית  חדוה יחזקאלי  .2

 אור עקיבא ראש עיריית  יעקב אדרי  .3

 אלונהראש מועצה אזורית  אריה שרון  .4

 אליכין ראש מועצה מקומית  עזורי שרוני .5

 גבעת עדה -בנימינהראש מועצה מקומית  איתי וייסברג  .6

 זרקא-ג'סר אראש מועצה מקומית  מוראד פתחי עמאש  .7

 זכרון יעקבראש מועצה מקומית  זיו דשא  .8

 מנשה ראש מועצה אזורית  אילן שדה  .9

 פרדיסראש מועצה מקומית  איימן מרעי  .10

 כרכור-פרדס חנהראשת מועצה מקומית  הגר פרי יגור  .11

   חדרהממלא מקום וסגן ראש עיריית  ניר בן חיים   .12

 נתניה סגן ראש עיריית  אלי דלל  .13

 עמק חפר סגן ראש מועצה אזורית  חיזקי סיבק  .14

   ג'ת מנהל מחלקת תברואה ואיכות סביבה מועצה אזורית  סמיר שלבי  .15

 מגידו מנהלת מחלקת סביבה מועצה אזורית  הגר ראובני .16

 נתניה עיריית הסביבהמנהלת אגף איכות  עירית גולן אנגלקו  .17

 גרבייה -באקה אלמועצה מקומית  חבר ה מוחמד מגאדלה  .18

    כפר יונהחבר מועצת העיר, עיריית   איציק דב  .19

 פרדסיהנציגת מועצה מקומית  טל תעסה .20

 יועץ משפטי של האיגוד   עו"ד אהוד דהאן       

 רואה חשבון והנהלת חשבונות של האיגוד צביקה לוין       

 דובר האיגוד  יותם אשל       

 אורלי יחזקאל       

 

 

 

 יועצת קשרי ממשל ואסטרטגיה
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 2020חברי וועדות האיגוד לשנת  .2בלה ט

 

 ועדה וחברים ב  ועדהיו"ר הו ועדה ושם ה

 אלי דלל, אריה שרון וחדווה יחזקאלי  אלי דלל  ומכרזיםועדת הצעות 

 הגר ראובניו עירית אנגלקו  ,טל תעסה טל תעסה ועדת ביקורת

 אריה שרון, מוראד פתחי עמאש וסמיר שלבי  אריה שרון  ועדת כוח אדם

 נציג משרד הפנים  ועדת קליטת עובדים
עדת ונציג משרד הפנים, נציג המשרד להגנת הסביבה ויו"ר ו

 ( אריה שרון כוח אדם של האיגוד

יגוד"יו ר הא

יגוד"מנכ ל הא

ח"רו
י ירות ש

ח"הנה דובר
יועצת

ית אסטרטג
י ממשל וקשר

י יועץ משפט

ירות מזכ
 ל"מנכ

ירות מזכ
יגוד הא

ים בקרת נתונ

מנהלת אגף
מעבדות

פ"ומו

ירות מזכ

ת/מנהל
ים י שפכ טכנ

ים לבורנט
יעת י וס
למעבדה

ת/מנהל
ל תפעו

דוגם

ת/מנהל
ים יכות שפכ א

יר ואו

י/מנהל ת טכנ
יר יהום או ז

י מערך טכנא
יר יטור או נ

י יצונ ן ח קבל י יצונ יועץ ח

ת אגף/מנהל
ינוך ן ח תכנו
ימות י וק

ת/רכז
ימות י ק
לה י וקה

יו/רכז -ת נ
יה מד

ינוך/רכז ת ח
והסברה

ירות בנות ש

ן/רכז ת תכנו
י יבת סב

יקוח/רכז ת פ
יפה ואכ
ית יבת סב

יקוח/רכז ת פ
יפה ואכ
ית יבת סב

ת אגף/מנהל
יות תעש
יות ותשת

י/רכז ת שפכ
יה י תעש

יהור י ט ומכונ

ת/רכז
יות תעש

יר/רכז ת או
יה י מתעש

ס"וחומ

לת/רכז ת פסו
יקוח ופ
י יבת סב
י ישו ור
ים עסק

2020מבנה ארגוני

יקטור י ית/פרו

מנהל אגף
יקוח פ
יפה ואכ

לא
ים י ק

ת/יועצ

יר יכות אוו א

ת/רכז
מחשוב

ית/סטודנט

 2020מבנה האיגוד לשנת   .1תרשים 
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 2020עובדי האיגוד לשנת  

 מנכ"ל האיגוד  ניר סהר  .1

 מנהלת לשכת מנכ"ל אפרת אליאס  . 2

 מזכירת האיגוד  שירן גוטמן  . 3

 מנהלת אגף מעבדות אוויר ושפכים ענת פרידמן .4

 איכות אוויר ובקרת נתוני מערך הניטור  בלה בן דוד  . 5

 מנהל טכני וטכנאי במערך ניטור אוויר  הורניק דורון  .6

 טכנאי במערך ניטור אוויר  אבי מרדכי  .7

 טכנאי במערך ניטור אוויר  שמואל אברהם  . 8

 רכז ניטור רציף  ליעד בן יוסף  .9

 מנהלת טכנית מעבדת שפכים מרינה קירשון  . 10

 מנהל תפעול מעבדת שפכים ערן דוידוב  .11

 לבורנטית  כריס קרמר  . 12

 לבורנטית  לודמילה קסנובסקי  . 13

 דוגם מעבדת שפכים מוחמד אגרביה  .14

 מזכירות המעבדה  פזית קציר  . 15

 פקידת רכש מעבדת שפכים קים קוליקוב  .16

 סייעת למעבדת שפכים אורה שמאילוב  .17

 מנהלת אגף תעשיות ותשתיות אלה רבין  .18

 פרויקטים יועצת  גלוריה אפרתי .19

 רכזת איכות אוויר מתעשייה וחומרים מסוכנים יונת אלקלעי . 20

 רכזת שפכים דניאלה אברמוב  . 21

 רכז רישוי עסקים  חגי טל . 22

 רכז תעשיות מחמוד מסארוה  . 23

 מנהל אגף תכנון סביבתי, קיימות וחינוך  עילי קורן  . 24

 רכז תכנון סביבתי לירם יונגרמן  . 25

 רכזת חינוך סביבתי והסברה ענברתאיר  . 26

 רכזת קיימות וקהילה  שירי ולרשטיין  . 27

 רכזת ניו מדיה  איילת ריינמן  . 28

 רכז משמר הסביבה משה לבטון  . 29

 רכזת אכיפה ופיקוח סביבתי מיכל אולשינקה  . 30

 רכז מחשוב ותקשורת משה גמליאל  . 31

 מנהלת איכות חנאן זחאלקה  . 32
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 המידע  חוק חופש  

כרמל מייחס חשיבות רבה לשיתוף הציבור במידע סביבתי המצוי  -איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

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

 המודעות והעשייה הסביבתית. 

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

 דוברי מול אל  תקשורת ,sc.org.il/-https://www.sviva שכתובתו האיגוד של האינטרנט לאתר תכנים

  הארצית.   ובעיתונות השונות ופרסומים במקומונים הרשויות

או   mazkirut@igudhadera.co.il  אל מזכירות האיגוד בכתובת המייל  לפנות מידע, יש לקבלת בקשה לכל

 באמצעות טופס קבלת המידע הנמצא באתר האיגוד.

, לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית. 1998-חוק חופש המידע התשנ"חעל פי  

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

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

 התקבלו באיגוד שתי בקשות לקבלת מידע, והן נענו. אנו ממשיכים לעשות ככל שביכולתנו   2020בשנת  

 א' לחוק.6להשיב על הבקשות ובמקביל לפרסם מידע סביבתי באופן יזום כמתחייב מסעיף 

 האיגוד מזמין את כלל התושבים להיכנס למערכת ניטור ובקרה ולקבל את המידע בצורה זמינה ונגישה.  

 . לכניסה למערכת לחצו כאן 

 

 

 

 

 

 

 מערכת ניטור ובקרה איגוד ערים שרון כרמל   .1איור 

https://www.sviva-sc.org.il/
mailto:mazkirut@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/h_meda.pdf
http://www.sviva-sc.org.il/wp-content/uploads/2016/hofesh/tk_h_meda.htm
http://www.sviva-sc.org.il/wp-content/uploads/2016/hofesh/tk_h_meda.htm
https://dev2.binaa.co.il/ea-map/
https://dev2.binaa.co.il/ea-map/
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   גף מעבדותא 

 מעבדת ניטור אוויר

 2020שנת ל מערך הניטור: מצב איכות האוויר 

תחנות   21כרמל מנה    -מערך ניטור איכות האוויר של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון  2020בשנת  

במהלך השנים ניטר האיגוד הרשויות החברות באיגוד, מתוכן שלוש תחנות ניידות.    18ניטור במרחב של  

אורות "ות הכוח  בעיקר מזהמים הנובעים בשריפת דלקים )פחם, סולר, גז טבעי( הנפלטים מארובות תחנ

תעשייה  "חגית"ו  "רבין מפעלי  דוו,  גופרית  הם:  שנוטרו  המזהמים  חנקן, -תחבורה.  תחמוצות  חמצנית, 

הורחב מערך הניטור בעקבות הקמתה והפעלתה של אסדת לוויתן להפקת גז   2019אוזון. בשנת  וחלקיקים  

חדשים )בנזן,    BTEXת מכשירי  האיגוד החל לבצע ניטור רציף של חומרים אורגנים נדיפים באמצעו  . טבעי

אתיל הופעלו -טולואן,  אלה  מכשירים  לוויתן.  באסדת  ההפקה  מתהליכי  להיפלט  העלולים  וקסילן(  בנזן 

( ובתחנה קיימת 2-ן צבי ונחשולים )תחנה ניידת חדשה קרון איגודימעי  ציםבתחנות ניטור חדשות בקיבו

הנמצאת בקרבת אתר חב   BTEXהופעל מכשיר    2020בקיסריה. בשנת     רתנוסף בתחנת הניטור אליקים 

מ"ק    10,000)שברון( בצמוד לתחנת הכוח חגית, בו הוקם מיכל אחסון קונדנסט בקיבולת    "נובל אנרג'י"

הניטור  ותחנת  נחשולים  בקיבוץ  חדשה  קבועה  ניטור  תחנת  הוקמה  כן  כמו  בלבד.  בחירום  בעת  שיופעל 

 ישוב בת שלמה, בקרבת תחנת הכוח חגית ומפעל אבן וסיד שפייה.הוצבה בי (2-הניידת )קרון איגוד

 .  2יור או 4טבלה, 3טבלהבניתן לראות  2020את מיקום תחנות הניטור והמכשור אשר הופעל בהן בשנת 

מרכז במחשב  אמת  בזמן  מקוון  באופן  מתקבלים  הניטור  בתחנות  הנרשמים  הרציפים  הבקרה    הנתונים 

באופן   מתבצעים  הניטור  נתוני  ועיבוד  שמירה  איסוף,  אינטרנט.  תקשורת  באמצעות  האיגוד,  במשרדי 

אוטומטי באמצעות חבילת תוכנות מחשב ייעודית המופעלת במרכז הבקרה של מערך הניטור. נתוני תחנות 

באתר   מתפרסמים  נתונים,  בקרת  לאחר  ארכיון  נתוני  וכן  גולמיים  אמת  בזמן  שכתובתו:הניטור   האיגוד 

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

 

 פרויקט שדרוג והרחבת מערך ניטור האוויר 

שדרוג וחידוש של הציוד במערך הניטור. לאחר בחירת הזוכה, פרסם האיגוד מכרז להמשך    2020בשנת  

שלבי הרכישה, ההתקנה, הכיול, ההפעלה וההטמעה של המכשור והציוד החדשים במערך הניטור של האיגוד 

 . הפרויקט כולל: 2021יבוצעו במהלך שנת 

https://www.sviva-sc.org.il/
http://www.svivaaqm.net/
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, לרבות ברקאיו  אליקים, אליכין, פרדס חנה, מנשה,  :תחנות קיימות  חמשבבחדשים  החלפת מבנים וציוד   .1

 ואוזון, אוגרי נתונים, ציוד כיול, חיישנים תוך מבניים ועוד.  2SO ,NOxמכשירי  

בשתי תחנות ניידות )קרון איגוד,    WDD )-ו   WDSהחלפת ציוד מטאורולוגי: תרנים ומכשור מטאורולוגי ) .2

)טמפרטורה ולחות   RH-ו  TEMPפחם(, מכשירי -המוצב בנתניה, ותחנה ניידת שהוצבה בעבר באום אל

 חנות ניטור קבועות ובנוסף, מדי גשם וקרינה סולרית. 13-יחסית( ב

רכישת תחנת ניטור בעלת מבנה קטן ממדים לצורך עריכת מדידות זיהום אוויר מתחבורה באתרים שונים  .3

 וכיוון ועוצמת רוח.   NOX ,BTEX ,PM2.5הכוללת מכשור לניטור 

 

 2020שינויים במערך הניטור במהלך שנת 

נחשולים.    2020בחודש מרץ   .1 ניטור בקיבוץ  התחנה ממוקמת בתוך חדר בקומה  הופעלה מחדש תחנת 

-האחרונה של בניין חדר האוכל הישן )לא פעיל( בקיבוץ. המזהמים הנמדדים בתחנה הם: גופרית דו

בנזן,    , חומרים אורגנים נדיפיםPM2.5, חלקיקים נשימים  3O, אוזון  XNO, תחמוצות חנקן  2SOחמצנית  

( קסילן  בנזן,  אתיל  )BTEXטולואן,  רוח  ועוצמת  כיוון  מד  כוללת  התחנה  בנוסף,   .)WDS  ,WDD .)  

" שפעלה במתחם בריכות 2-המכשירים שהורכבו והופעלו בתחנה, הועברו מהתחנה הניידת "קרון איגוד

 . 19/03/20. תחילת פעולת תחנת הניטור החדשה: 08/01/20עד  01/01/19הדגים בנחשולים בין 

  רתהנמצאת בקרבת אתר חבחדש בתחנת הניטור אליקים,    BTEXהופעל מכשיר    2020בחודש אפריל   .2

מ"ק   10,000)שברון( בצמוד לתחנת הכוח חגית, בו הוקם מיכל אחסון קונדנסט בקיבולת    "נובל אנרג'י"

 שיופעל בעת בחירום בלבד.

, ביישוב בת שלמה, לאחר שצויד מחדש  2-הופעל מחדש הקרון הנייד, קרון איגוד  17/09/20בתאריך   .3

ותורן מטאורולוגי הכולל מדי כיוון ועוצמת רוח. במסגרת מכרז    PM2.5, חלקיקי  NOxבמכשור לניטור  

עבור תחנת ניטור זו, במטרה למדוד    BTEX, יירכש מכשיר  2020לשדרוג מערך הניטור שפורסם בשנת  

מיכל הקונדנסט שהוקם באתר חבאת ההשפע לתחנת הכוח   רתה האפשרית של  )שברון( בצמוד  נובל 

 חגית. 

אשר פעלה החל מחודש דצמבר  פחם  -הופסקה פעולתה של תחנת הניטור הניידת באום אל  2020בסוף   .4

וזאת עפ"י בקשת ממונה יעוץ משפטי מחוזי )מחוז חוף( של    בשטח תחנת כיבוי האש ביישוב,  2005

 . 65רשות כבאות והצלה לישראל. הקרון הועבר לשיפוץ ושדרוג ויועבר למיקום חילופי בתווי כביש 
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 2020מיקום תחנות ניטור אוויר פעילות במרחב האיגוד בשנת  . 3טבלה

 מיקום התחנה  שם התחנה מס' 
נ"צ  

 מזרח/צפון 

גובה  

מעל פני  

הים  

 )מטר(

מרחק וכיוון 

לתחנת הכוח  

 "אורות רבין"

מרחק 

וכיוון 

לתחנת  

הכוח 

 "חגית" 

מרחק 

וכיוון 

לאסדת הגז  

 לוויתן

 בית אליעזר  1

חדרה, קרקע, 

שטח פתוח ליד  

 בנייני מגורים

704.5/194.5 20 
°6.4/309  

 ק"מ
  

 חדרה 2
א.ת. חדרה, על  

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

 ברקאי  3
קרקע, בתחום 

 קיבוץ ה
709.3/203.3 48 

°12.8/267  

 ק"מ
  

 קיסריה  4
מתחם מוזיאון  

 ראלי, קרקע 
713.4/191.5 20 

2.0/235°  

 ק"מ
 

12.1/315 ° 

 ק"מ

 אליקים  5
מזכירות  גג, 

 המושב
726.5/206.5 235 

°24.8/223  

 ק"מ

°2.5/220  

 ק"מ
 

 מעיין צבי  6
קרקע, על גבעה, 

 ליד בריכת המים 
719.2/194.6 106 

°11.6/220  

 ק"מ
 

13/300°  

 ק"מ

 65 708.1/196.8 יבורי צגג, מקלט  פרדס חנה  7
°7.3/273  

 ק"מ
  

 אליכין 8
קרקע, על גבעה 

 במושב
701.7/192.6 49 

°7.5/336  

 ק"מ
  

 מנשה  9
קרקע, שטח  

 פתוח
708.6/193.0 15 

°3.4/270  

 ק"מ
  

 87 713.8/200.6 גג, בנין המועצה  גבעת עדה  10
°12.4/242  

 ק"מ
  

 גן שמואל  11
קרקע, אזור  

 בריכות דגים
705.3/196.6 20 

°7.8/294  

 ק"מ
  

 המעפיל  12
קרקע, אזור  

 בריכות דגים
697.7/198.1 24 

°13.6/317  

 ק"מ
  

 מגל  13
גג, בניין חדר  

 האוכל 
699.2/203.4 90 

°16.6/303  

 ק"מ
  

 כרם מהר"ל  14
קרקע, על גבעה 

 במושב
728.4/199.1 125 

°21.8/206  

 ק"מ

°5.9/121  

 ק"מ
 

15 
- דלית אל

 כרמל

קרקע, חצר תחנת  

 שאיבה 
731.9/206.9 445 

°29.2/216  

 ק"מ

°7.5/202  

 ק"מ
 

 125 719.1/202.2 בריכת המים גג,  עמיקם  16
°16.8/230  

 ק"מ
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17 
קרון נייד  

 פחם -באום אל

קרקע, תחנת  

 כיבוי אש 
715.7/214.4 300 

°25.0/240        

 ק"מ
  

 נחשולים  18
בניין חדר האוכל  

 הישן  

724.45/192.

84 
12 

190°/16.9  

 ק"מ
 

260°/10.5  

 ק"מ

19 
 - 1קרון איגוד 

 נתניה

 ,תחנה ניידת

קרקע, ספורטק 

  ונתיהלום, שכ

 קריית השרון 

692.2/186.7 30 
 ͦ360 /35  

 ק"מ
  

 חפציבה  20
גג, מקלט ציבורי,  

 חדרה 

190.8  /

707.35 
16 

 ͦ340 /1.2  

ק"מ מאתר  

 הפחם 

  

21 
 - 2קרון איגוד 

 בת שלמה 

תחנה ניידת, 

 רקעק
725.2/193.1 6 

16.9/190°  

 ק"מ

75° /3.5  

 ק"מ
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 2020מפת תחנות ניטור איכות האוויר בתחום האיגוד שפעלו בשנת  . 2יור א
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 2020ניטור מזהמים ומדדי מטאורולוגיה במערך הניטור בשנת   כשירי רשימת מ . 4טבלה

 מדי ניטור מזהמים גזיים וחלקיקים   מדדים מטאורולוגיים 

 מס'  שם התחנה

RAIN BRP SVS RH TEMP WDS WDD BTEX* 
 חלקיקים 

PM2.5 
3O XNO 2SO 

 1 בית אליעזר  √  √       √  √    

 2 חדרה √  √     √  √      √ 

 3 ברקאי  √  √  √    √  √  √  √    √ 

 4 קיסריה  √  √  √  √  √  √  √  √  √    

 5 אליקים  √  √    √  √  √  √  √    

 6 מעיין צבי  √  √  √   √  √  √      

 7 פרדס חנה  √  √   √   √  √  √  √    

 8 אליכין √  √     √  √  √  √   √  √ 

 9 מנשה  √  √     √  √  √  √    

 10 גבעת עדה  √  √  √    √  √  √  √    

 11 גן שמואל  √  √     √  √  √  √    

 12 המעפיל  √  √  √    √  √  √  √    √ 

 13 מגל  √  √     √  √  √  √    

 14 כ. מהר"ל   √  √    √  √  √  √    √ 

    √  √  √  √     √  √ 
- אלת ידלי 

 כרמל

15 

 16 עמיקם  √  √     √  √  √  √    

 17 פחם -אום אל   √   √   √  √    √   √ 

 18 נחשולים  √  √  √  √  √  √  √      

    √  √  √  √   √  √  √  √ 
  1קרון איגוד 

 נתניה-

19 

 20 ( **)חפציבה    √   √  √  √  √    

      √  √   √   √  
  2קרון איגוד 

 בת שלמה -

21 

:BTEX בנזן, טולואן, אתיל בנזן, קסילן(  (חומרים אורגנים נדיפים 

 רציף של האיגוד PM2.5**תחנת ניטור של חברת החשמל, בה מופעל מד  

 מכשירים בבעלות חברת החשמל-√ 
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 הצטרפות למערך הניטור הארצי )מנ"א(

איכות האוויר בתחום האיגוד הוכרז ע"י השר להגנת  נקי, מערך הניטור של  בהתאם לנדרש בחוק אוויר 

בשנת   מ  2014הסביבה  למעלה  המקיף  )מנ"א(,  הארצי  הניטור  ממערך  אוויר   140-כחלק  ניטור  תחנות 

", והם כוללים הפרוסות ברחבי הארץ. תחנות הניטור מופעלות על ידי גופים שונים, הנקראים "גופים מנטרים

כרמל, חיפה, אשדוד ואשקלון(, רשויות -את המשרד להגנת הסביבה, איגודי ערים להגנת הסביבה )שרון

 מקומיות, מפעלים ותחנות כוח של חברת החשמל.  

הגופים המנטרים מחויבים להפעיל את מערכות הניטור על פי קובץ הנחיות אחיד שנכתב ע"י הממונה על 

שרד להגנת הסביבה, בשם: "הנחיות הממונה להקמה והפעלה של תחנות ניטור, מערך הניטור הארצי במ

 תיקון".- 2008-)ז( לחוק אוויר נקי, התשט"ח7שהן חלק ממערך הניטור הארצי לניטור אוויר לפי סעיף 

מסמך הנחיות הממונה כולל הוראות לגבי אופן מיקום תחנות הניטור, סוגי מבנה, סוגי מכשור, אופן הפעלה, 

 .  ל ובקרת איכות הנתונים, אופן תיעוד המידע ועוד, מפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבהכיו

נציגי   2020במהלך שנת    . מסמך זה נמצא כעת בהליך עדכון ע"י הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה

וקת המכשור מנ"א ערכו סיורי ביקורת בתחנות הניטור ברחבי האיגוד, נבדקו התאמת אופן התפעול ותחז

 והמבנים בהתאם להנחיות. 

 

  17025ISOהסמכת מערך ניטור האוויר לתקן  

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

לכיול ולבדיקה של ציוד  עבר בהצלחה הליך הסמכה  לבדיקה. בהתאם לכך, האיגוד    ISO 17025עפ"י תקן  

באוויר עפ"י    PM10-ו  PM2.5ומזהמים חלקיקים נשימים    BTEX-ו  O2, SOXNO ,3 ניטור מזהמים גזים מסוג

(. כפועל יוצא  USEPAשיטות המאושרות ע"י האיחוד האירופאי והסוכנות לשמירת איכות סביבה בארה"ב )

מכך, הוסמך האיגוד גם כמעבדת כיול מוסמכת. כיום, האיגוד הינו הגוף היחידי מבין איגודי הערים בארץ  

ניק שרותי כיול לגופים מנטרים אחרים.  המבצע תפעול, תחזוקה וכיול של מערך הניטור שלו, ואף מוסמך להע

ינואר   דצמבר  2020בחודש  בתחילת  שנערך  מבדק  לאחר  חודשה   2019,  מעבדות,  להסמכת  הרשות  ע"י 

המזהמים:   וכיול  לבדיקה  באיגוד  האוויר  מעבדת  של   Beta)בשיטת  2SO  ,XNO  ,3O  ,PM2.5ההסמכה 

Attenuation Monitoring  בשיטת( בנזן  בתוספת   ,)GC-  .)רציפה כרומטוגרפיה  הניטור גז  מערך  צוות 

באיגוד השתתף במפגש פורום הגופים המנטרים וצוות מנ"א. במפגש, הועברו הנחיות חדשות ע"י מנ"א  

 האירופאי.     EN-למכשירי ניטור חלקיקים על פי שיטת המדידה ב ISO 17025בנושא עדכון ההסמכה לתקן 
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 האוויר  ערכי איכות

, ערכי איכות אוויר הם ערכים מרביים לנוכחותם באוויר של 2008-כפי שהוגדרו בחוק אוויר נקי, התשס"ח

וכוללים: ערכי סביבה, ערכי יעד, ערכי   זמן מוגדרים  מזהמים הנזכרים בתוספת הראשונה בחוק, בפרקי 

 אלה.   התרעה וערכי ייחוס, כאשר השר להגנת הסביבה הוא האחראי לקביעת ערכים  

חומרים שהוגדרו כמזהמי אוויר עבורם יש לקבוע   28התוספת הראשונה בחוק אוויר נקי מונה רשימה של  

ערכי איכות אוויר. הרשימה כוללת מזהמים הנמדדים באופן רציף במערך הניטור של האיגוד ובכלל זה: 

. רשימת החומרים PM10-ו  PM2.5חמצני, אוזון, חלקיקי  -חמצנית, כלל תחמוצות חנקן, חנקן דו-גופרית דו

מכילה גם מתכות כבדות, חומרים אורגנים נדיפים כגון בנזן, טולואן, פורמלדהיד ומזהמים נוספים אשר 

 חלקם לא ניתן למדוד באופן רציף.  

וזמני   באוויר  המזהמים  ריכוזי  השפעת  עפ"י  הסביבה,  להגנת  המשרד  ע"י  נקבעו  האוויר,  איכות  ערכי 

בישיבות וועדת י הסביבה מתבצעת  רכות האקולוגיות. קביעה ועדכון ערכהחשיפה, על בריאות האדם והמע

התקינה המורכבת מנציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, איגודי ערים, יחידות סביבתיות, אדם 

טבע ודין, איגוד התעשיינים, חברת חשמל, מע"צ, משרד התחבורה ונציגי ציבור. הערכים אושרו ע"י השר 

אוויר()הוראות שעה(להגנת הסביב איכות  )ערכי  נקי  אוויר  ופורסמו כתקנות  והכנסת  , 2011-התשע"א-ה 

מהווים ריכוזים מרביים של המזהמים בסביבה   ערכי הסביבה.  מבין ערכי איכות האוויר,  31/05/11-בתוקף מ

עודכנו   2013בשנת    בחוק אוויר נקי.  6הוגדרה כזיהום אוויר חזק או בלתי סביר, עפ"י סעיף    שחריגה מהם 

תוקפן  ש  2013-תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר()הוראת שעה( )תיקון(, התשע"גבחלק מערכי הסביבה  

חמצנית, חנקן  -, גופרית דוPM2.5-ו   PM10ר חומר חלקיקי מרחףעבוהעדכונים נערכו  .  01/01/15-החל ב

- קטן מ  אווירודינמי )חלקיקים נשימים עדינים בעלי קוטר    PM2.5ערכי סביבה למזהם   חמצני ואוזון. -דו

 איכות )ערכי  נקי אוויר תקנותהתפרסם עדכון נוסף של התקנות,    2016מיקרון( נקבעו לראשונה. בשנת    2.5

)הוראת תיקון התשע אוויר(  לפורמלדהיד,  -2016) ו"שעה  הסביבה  ערכי  עודכנו  בוטדיאן,   1-3במסגרתו 

חל"ב   1.2עד היממתי והשנתי:  כספית, קדמיום, בנזן ועוד. נקבעו ערכי סביבה לבנזן המשתווים לערכי הי

חריגות בשנה בכל אתר מדידה, וערך    7מק"ג/מ"ק נקבע כערך סביבה יממתי למעט    3.9)חלקים לביליון( או  

שנתי   או    0.4  -סביבה  מיום    1.3חל"ב  בתוקף  ערכי    להלן,  5טבלה  ב.  01/01/17מק"ג/מ"ק,  מפורטים 

 .הסביבה בהתאם למזהמים המנוטרים במערך הניטור של האיגוד

 

 

 

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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 -2013ג"תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר()הוראת שעה()תיקון(, התשע -ערכי סביבה  .5טבלה 

 2016-והתשע"ו

 סימון  מזהם
ריכוז ממוצע מרבי  

 ]חל"ב[ 

ריכוז ממוצע  

 ]µg/m3] מרבי 

פרק זמן 

 המדידה

מס' חריגות  

 מותר בשנה

 10 שעות 3O 72 140 8 אוזון

 8 שעה 2SO 134 350 גופרית דו חמצנית 

 4 יממה  2SO 19 50 גופרית דו חמצנית 

 0 שנה  2SO 8 20 גופרית דו חמצנית 

 0 חצי שעה  xNO 500 940 תחמוצות חנקן

 0 יממה  xNO 298 560 תחמוצות חנקן

 8 שעה 2NO 106 200 חנקן דו חמצני 

 0 שנה  2NO 21 40 חנקן דו חמצני 

 18 יממה  PM10 - 130 חלקיקים נשימים 

 0 שנה  PM10 - 50 חלקיקים נשימים 

 18 יממה  PM2.5 - 37.5 חלקיקים נשימים עדינים 

 0 שנה  PM2.5 - 25 חלקיקים נשימים עדינים 

 6H6C בנזן
1.2 

0.4 

3.9 

1.3 

 יממה 

 שנה 
7    

 8H7C טולואן
1000 

80 

3770 

300 

 יממה 

 שנה 
0 

 

 2020לשנת  סיכום מצב איכות האוויר

  2SOחמצנית -גופרית דו

ודים תעשייתיים ובתחנות כוח ומזהם גזי הנוצר בעת שריפת דלקים המכילים גופרית, להפקת אנרגיה בד

לייצור חשמל )פחם, מזוט, סולר(. גז זה גורם לפגיעה בדרכי הנשימה בקרב אוכלוסיות רגישות )ילדים, 

באטמוספירה נוצרים חלקיקי סולפט שניוניים קטנים   2SOקשישים, חולי אסתמה ועוד(. מתהליכי חמצון של  

ל   1-מ הגורמים  גופרתית  חומצה  ואירוסול  ונזק  מיקרון,  אובך  תופעות  לצד  חמורות,  בריאותית  פגיעות 

, ראה תחנות הניטור של האיגוד  21מתוך    17-ב  הנמדד  2SO,  2020בשנת  לצמחיה ולמבנים )שיש, ברזל(.  

     6. טבלהו 4טבלה
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     2020לשנת ( 2SOחמצנית )-סיכום מדידות גופרית דו .6 טבלה

 

 

 תחנת ניטור 

 ריכוז שעתי 

מרבי   

 ]חל"ב[ 

 שעה תאריך 

מקור 

זיהום  

 האוויר

ממוצע 

יממתי מרבי  

 ]חל"ב[ 

ממוצע 

 שנתי

 ]חל"ב[ 

זמינות%   

 נתונים  

 13:00 21/09/20 73.6 בית אליעזר 
אורות 

 רבין
8 0.9 88.71 

 12:00 12/09/20 45.4 חדרה
אורות 

 רבין
6.1 0.4 93.34 

 15:00 01/05/20 19.8 2-ברקאי
אורות 

 רבין
2 0.6 90.71 

 11:00 30/01/20 15.4 קיסריה 
אורות 

 רבין
4.4 1.2 86.29 

 13:00 25/11/20 13.5 אליקים 
אורות 

 רבין
2.5 0.2 91.78 

 12:00 16/02/20 13.5 ן צבי ימעי
אורות 

 רבין
3.1 0.7 92.38 

 12:00 17/09/20 34.6 פרדס חנה 
אורות 

 רבין
5.2 0.5 94.33 

 72.5 אליכין
08/09/2

0 
15:00 

אורות 

 רבין
12.2 1.3 93.16 

 10:00 17/09/20 75.7 מנשה 
אורות 

 רבין
8.7 0.6 91.7 

 15:00 02/02/20 11.6 גבעת עדה 
אורות 

 רבין
1.7 0.2 49.8 

 14:00 14/11/20 35.7 ל אגן שמו
אורות 

 רבין
5.8 0.9 95.31 

 16:00 17/09/20 28.8 המעפיל 
אורות 

 רבין
3.9 0.7 88.13 

 15:00 28/02/20 11.4 מגל 
אורות 

 רבין
2.5 0.2 89.62 

 13:00 25/11/20 16.9 כרמל -דלית אל
אורות 

 רבין
3.5 0.7 86.68 

 16:00 29/03/20 21.6 עמיקם 
אורות 

 רבין
3.4 0.5 91.06 

- קרון איגוד

 נתניה
7.3 23/11/20 15:00 

אורות 

 רבין
2.1 0.4 94.71 

       -נחשולים
 (19.03.20-)החל מ

10.2 29/11/20 14:00 
אורות 

 רבין
1.9 0.2 74.32 

 ערכי סביבה 

134 

   8)עד 

 ריגות שנה( ח

   

19 

חריגות  4)עד 

 בשנה( 

8 

)מערכות 

 אקולוגיות(
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 סיכום ומסקנות 

 5בארובות יחידות  2SOהייתה השנה השלישית להפעלה המלאה של המתקנים להפחתת פליטות  2020שנת 

(. מפאת העובדה כי תחנת הכוח "אורות רבין" הינה מקור FGDבתחנת הכוח "אורות רבין" )סולקני    6-ו

 2SOשל  הריכוזים הסביבתיים הפליטה העיקרי באזור של המזהם, נבדקה האם נמשכת מגמת ההפחתה של 

 . להלן תמצית ממצאי הבדיקה:2020גם בשנת 

בתחנות   2SOלא נרשמו חריגות מעל סף ערכי הסביבה השעתי, היממתי והשנתי של    2020גם בשנת   •

על   להגנה  ולא  האקולוגיות,  המערכות  על  להגנה  נועד  השנתי  הסביבה  )ערך  האיגוד.  של  הניטור 

 הבריאות(.  

הריכוזים השעתיים המרביים נרשמים בעת שהרוח נושבת מכיוון ארובות תחנת הכוח "אורות רבין",   •

 שכאמור מהווה המקור המשמעותי ביותר למזהם באזור.  

הכו • תחנת  פליטות  בין השפעת  בעקר  השנה  הורגשו  בסביבה  המזהם  ריכוזי  על  רבין"  "אורות  ח 

  –  16:00החודשים פברואר ועד נובמבר, החל משעות הבוקר המאוחרות, ועד שעות אחר הצהריים ) 

 ( בעת שנשבו רוחות מהגזרה המערבית.  10:00

וממוצעים שנתיים של מדידות    ,2רשים  תוב .6 טבלהב מרביים  ויממתיים  ריכוזים שעתיים    2SOמוצגים 

 . 2020שנרשמו בכל תחנות הניטור במרחב האיגוד בשנת 

 שעתיים מרביים  2SOריכוזי 

חמצנית נמדד בתחנת -השעתי המרבי של גופרית דו , הריכוז  2019וכפי שארע גם בשנת    2020בשנת   •

, כאשר הרוח נשבה מכיוון תחנת הכוח  10:00בשעה    17/09/20חל"ב בתאריך    75.7הניטור מנשה:  

חל"ב(. בהמשך לאירוע, נרשמו    134מסף ערך הסביבה השעתי )  56%-"אורות רבין". ערך זה מהווה כ

חל"ב    35שעות, גם בתחנות נוספות: פרדס חנה )  עליות מתונות יותר בריכוזים השעתיים במשך מספר

 (.  17:00חל"ב,  16(, ואליכין )16:00חל"ב,  29(, המעפיל ) 14:00חל"ב,   41(, בית אליעזר )12:00,

מקור הזיהום )תחנת הכוח אורות רבין( נקבע עפ"י כיוון הרוח בעת העלייה בריכוזים במספר תחנות 

המקביל העליות  עפ"י  וכן  וברצף  בבמקביל  ניתן  לתופעה  הסבר  החנקן.  תחמוצות  בריכוזי    חלק ות 

 "אירועי זיהום אוויר".

חדרה, הנמצאת באחד האזורים המושפעים ביותר מפליטות תחנת הכוח ב  בתחנת הניטור בית אליעזר •

לעומת   2020-חל"ב ב  75.7:  2019בערך הריכוז השעתי המרבי לעומת    13%אורות רבין, חלה ירידה של  

כן נרשמה ירידה של  2019חל"ב בשנת    87.1   107)  2017לעומת הריכוז השעתי המרבי בשנת    29%. 

 בתחנת הכוח "אורות רבין".   6-ו 5ביחידות  SO2ה של סולקני מק"ג/מ"ק(, טרם הפעלתם המלא
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ירידות בערכים השעתיים המרבים לעומת הריכוזים בשנת   • חלו  בגן 2019גם בשאר תחנות הניטור   :

ירידה משמעותית בריכוז השעתי   -  ובפרדס חנה  10%ירידה של    -; בהמעפיל  39%ירידה של    -  שמואל

 .   41%המרבי של 

  בריכוזים השעתיים לעומת הריכוזים בשנת   11%של    עלייההניטור אליכין, נרשמה  עם זאת, בתחנת  

לכך2019 הסיבה  פליטות    הינה  .  מפעל    SO2השפעת  של  הקיטור  רוח   גתמדוד  בעת  חיים  בגבעת 

)משקלי(. השפעה זו הינה כתוספת להשפעת    1%מזרחית, עקב שימוש במזוט עם תכולת גופרית של  

 תחנת הכוח אורות רבין על תחנת ניטור זו.  

הריכוזים   כי  מגמות    מוצעבמ יובהר  לבדיקת  יעיל  מדד  מהווים  אינם  )שעתיים(  הטווח  ריכוזים הקצר 

 הסביבתיים היות ותלויים בתנאים מטאורולוגיים מקומיים רגעיים.

 יממתיים   2SOריכוזי 

המרבי באזור   היממתיהריכוז    חל"ב, למעט עד ארבע חריגות המותרות בשנה.   19ערך הסביבה היממתי הינו  

לעומת הריכוז   21%של    עלייהחל"ב, המהווים    12.2  -  הניטור אליכין נרשם בתחנת    2020האיגוד בשנת  

בשנת   הגורם 2019היממתי  במזוט  הפועל  גת  מפעל  של  קיטור  דוד  פעילות  כאמור,  הינה  לכך  הסיבה   .

המושפעות מפליטות   המשפיעות על המדידות בתחנת הניטור. בשאר התחנות  SO2לפליטות מקומיות של  

 :  2019ארובות אורות רבין, נרשמה ירידה בריכוזים היממתים לעומת שנת 

ירידה של  -מנשה  ;15%ירידה של –גן שמואל  ; 44%ירידה של  -פרדס חנה  ;33%ירידה של  -בית אליעזר 

  (. 2019-חל"ב ב 0.6חל"ב לעומת  0.7) 17%עלייה של  - המעפיל ;30%

   יםשנתי 2SOריכוזי 

 1.3,  0.9  , 0.9)  קיסריה אליכין וגן שמואל,    בית אליעזר,  נרשמו בתחנות  בממוצע שנתיהמרביים  הריכוזים  

 חל"ב.   0.7לבין   0.2. בשאר התחנות הממוצעים השנתיים נעו בין , בהתאמה(חל"ב 1.2-ו

 2019-בפרדס חנה, לעומת הערך השנתי ב  2SO-ל  השנתיבערך הממוצע    50%חלה ירידה משמעותית של  

  1.4לעומת    2020-חל"ב ב  0.6)  57%(, ובמנשה, ירידה של  2019-חל"ב ב  1.0לעומת    2020-חל"ב ב  0.5)

 בלבד. 18%. בבית אליעזר חלה ירידה מתונה יותר, של (2019-חל"ב ב

 בתחנות גבעת עדה, אליקים וקרון איגוד )נתניה(, הרחוקות יותר, חלו ירידות משמעותיותיחד עם זאת, גם  

על 33%-ו  24%,  65%של   פליטות תחנת הכוח הפחמית  את ההשפעה הרבה של  , בהתאמה, דבר המוכיח 

 מרבית מרחב האיגוד.

מארובות תחנת הכוח "אורות רבין". ירידות הריכוזים   2SOתחנות ניטור אלה מושפעת במידה רבה מפליטת  

ביחס לשנת   2020הירידה הנוספת בפליטות שחלה בשנת  הסביבתיים שנרשמו ברוב תחנות הניטור נבעו מ

יתר הפליטה. נוסף ימי פעילות ביחידות הייצור הוותיקות, במסגרת דרישות ה  177בעקבות קיזוז של    2019
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על כך, בשנה זו הייתה ירידה בייצור החשמל כתוצאה מהאטה בפעילויות רבות במשק עקב משבר הקורונה 

והמגבלות שהוטלו על פעילות המשק. כמו כן, חלה ירידה בתכולת הגופרית בפחם שנצרך בשנה זו ע"י  

 19%-מצביעים על ירידה של כ  2020לשנת  ארובות תחנת הכוח  נתוני הפליטה מ  תחנת הכוח אורות רבין. 

 . 2019בפליטות חלקיקים, ביחס לשנת  3%- בתחמוצות חנקן ו 5%חמצנית, -בפליטות גופרית דו

   2SO-מגמות ריכוזי ה

בהתאם לנתוני מערך הניטור ומגמות פליטת   XNO-ו  2SOסיכום בנושא מגמות ריכוזם בסביבה של המזהמים  

מגמות "  בפרק:   , מופיע בהמשך הדו"ח2020ועד סוף    2008המזהמים מתחנות הכוח אורות רבין החל משנת  

 " במצב איכות האוויר במרחב האיגוד לאחר סיום פרויקט הפחתת פליטות בתחנת הכוח אורות רבין

   2SO- זמינות מכשירי ה

כרמל, נרשמה ירידה לא משמעותית בזמינות, בין  -ת אליהניטור קיסריה, מגל, המעפיל, דלי בתחנת     .  1

 הניטור של האיגוד.   מערך . התקלות טופלו ע"י צוות טכנאי  89%-86%

בגבעת עדה חלה תקלה ממושכת מכשיר במשך כחצי שנה דבר שגרם לירידה בזמינות המכשיר. המכשיר    .  2

נשלח אל הספק לתיקון, אשר התעכב עקב איחור הגעת חלקי חילוף מחו"ל בעת ההגבלות בטיסות לארץ  

 עקב משבר הקורונה.  

לכן בחישוב ,  19/03/20-ל בתחנת נחשולים, במיקומה החדש בתוך בניין בתחום הקיבוץ, החלה לפעו  .  3

מ נמוכה  הזמינות  הייתה  90%- שנתי  המכשיר  זמינות  בפועל,  התחנה  הפעלת  תקופת  עפ"י   .94.3%.  

 .  90-95%זמינות שאר המכשירים הייתה  

 2020שעתיים ויממתיים מרביים וממוצעים שנתיים ]חל"ב[ בשנת  2SOריכוזי   . 2רשים ת
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  XNOתחמוצות חנקן 

הינן תרכובות גזיות של חנקן וחמצן ביחסים שונים הנפלטות לאוויר מתהליכי שריפת   XNOתחמוצות החנקן  

דלקים בתעשייה, תחנות כוח ובמנועי כלי הרכב, כתוצאה מחמצון בטמפרטורות גבוהות של החנקן הנוכח 

באוויר המוסף לשריפה ומתכולת החנקן בדלק. כמות תחמוצות החנקן הנפלטות עומדת כתלות בטמפרטורה 

תחמוצת -ודו (NO)כסכום ריכוזי חד תחמוצת החנקן    XNOתא הבעירה ובתכולת החנקן בדלק. נהוג להגדיר  ב

הינו גז   2NOהינו גז חסר צבע וללא השפעות בריאותיות.    NOהנוכחים בזמן נתון באוויר.    NO)2החנקן )

תחנות מתוך    19-ב  2020רעיל בצבע חום בעל השפעות בריאותיות שליליות. תחמוצות חנקן נמדדו בשנת  

מוצגים הריכוזים החצי שעתיים   3תרשים  ו  7טבלה  ב(.  4טבלה)ראה    זוהניטור שפעלו בשנה  תחנות    20

הממוצע היממתי המרבי וערך    מקור הזיהום, ערך   המדידה,, מועד XNOהמרביים של כלל תחמוצות החנקן, 

  . 2020הממוצע שנתי בהשוואה לערכי הסביבה שנקבעו למזהם, כפי שנרשמו בתחנות הניטור בשנת 

 2020( לשנת XNOסיכום מדידות תחמוצות חנקן ) .7טבלה 

 תחנת ניטור 

ריכוז חצי  

שעתי מרבי   

 ]חל"ב[ 

 שעה תאריך 

מקור 

זיהום  

 האוויר

ממוצע 

יממתי מרבי  

 ]חל"ב[ 

ממוצע 

 שנתי

 ]חל"ב[ 

זמינות%   

 נתונים  

 95.25 10.3 32.2 אורות רבין  16:00 30/07/20 171.7 בית אליעזר
 93.62 11.3 33.8 אורות רבין  11:00 15/10/20 160 חדרה
 92.9 13.4 53.3 מקומי  06:30 22/04/20 302.7 2ברקאי 

 94.23 6.1 18.1 מקומי  04:30 04/09/20 141.7 קיסריה 
 89.67 7 30.1 מקומי  19:00 25/10/20 222 אליקים 

 96.53 4.5 24.8 מקומי  06:00 04/09/20 122.4 מעיין צבי 
 93.74 8.3 19.2 אורות רבין  11:30 17/09/20 133.5 פרדס חנה

 90.74 7.3 24.1 אורות רבין  13:30 07/09/20 153 אליכין 
 94.4 7.5 25.9 אורות רבין  09:30 17/09/20 220.7 מנשה

 92.94 5.6 13 מקומי  23:30 03/09/20 102.6 גבעת עדה 
 95.42 8.4 30.7 אורות רבין  13:30 30/07/20 180.1 גן שמואל 
 93.63 8 23 אורות רבין  13:00 18/10/20 120 המעפיל 

 89.46 5.8 14.7 אורות רבין  15:00 07/05/20 85.8 מגל
 91.71 1.9 15.4 מקומי  03:00 05/09/20 64.6 כרם מהר"ל 

 86.62 2.1 14.6 מקומי  19:00 01/09/20 179.2 כרמל -דלית אל
 90.76 3.3 13.9 אורות רבין  09:30 04/07/20 93.5 עמיקם 

 95.46 23 80 מקומי  07:30 22/12/20 287 פחם -אום אל
 2-קרון איגוד

 ( 1))בת שלמה(  
 24.56 4.9 11.5 מקומי  12:30 25/11/20 59.9

קרון איגוד  

 )נתניה(
 86.33 12.2 62.9 מקומי  21:00 09/03/20 272.1

 74.95 5.1 17.4 מקומי  07:00 19/05/20 59 ( 2)נחשולים 

   298    200 ערך סביבה 
 , כיוון ועצמת רוח. PM2.5, חלקיקי NOx. מכשור בתחנה: 17/09/20-הופעלה ביישוב בת שלמה ב: התחנה הניידת  2-( קרון האיגוד1)

 19/03/20-( תחנת נחשולים במיקומה החדש בקיבוץ החלה לפעול ב2)
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 סיכום ומסקנות 

 לא נרשמו חריגות מעל סף ערכי הסביבה החצי שעתיים והיממתים לתחמוצות החנקן.   2020בשנת 

 ממוצעים חצי שעתיים

חל"ב( נרשם בתחנת ברקאי,    500  של  מערך הסביבה   61%חל"ב,    303הריכוז המרבי בממוצע חצי שעתי ) •

צפון מזרח, המנוגד לכיוון המגיע מ"אורות רבין" וללא  -בעת שכיוון רוח היה מזרח (06:30,  24/04/20)

, על כן המקור היה מקומי, כלומר, תחבורתי. בתחנת מנשה נרשם ריכוזי 2SOעלייה מקבילה בריכוזי  

XNO    ובו זמנית נרשמה גם   20/90/17מערך הסביבה(, בתאריך    44%חל"ב )  220חצי שעתי מרבי של

על כן מקור הזיהום הנו תחנת הכוח (  º270חל"ב בממוצע שעתי( בכיוון רוח מערבי )  80)  2SO-עלייה ב

 ."אורות רבין"

בשעה   20/12/22-חל"ב בממוצע חצי שעתי, ב  287מרבי של    XNOפחם נרשם ריכוז  -בתחנת אום אל •

לכביש  07:30 ובסמיכות  אש  כיבוי  תחנת  במתחם  המוצבת  זו,  תחנה  בע65.  מושפעת  מפליטות י,  קר 

 ממקור תחבורתי.  

גם בתחנה ניידת קרון איגוד המוצבת בנתניה, נרשמים באופן קבוע ריכוזים גבוהים הנובעים גם מפליטות  •

  09/03/20-חל"ב, ב  272נרשם ריכוז מרבי של    2020התחבורה )ספורטק יהלום בקריית השרון(. בשנת  

חל"ב. ריכוז זה נרשם בכיוון רוח דרומי   500-מסף ערך הסביבה החצי שעתי 54%המהווה  21:00בשעה 

 ומיוחס לפליטות התחבורה בקרבת תחנת הניטור. 

עליות בריכוזי תחמוצות חנקן בממוצע חצי שעתי, שמקורן בארובות תחנת הכוח "אורות רבין", נמדדות   •

י  ( במקביל לעליות בריכוז10:00–16:00לרוב החל משעות הבוקר המאוחרות ועד שעות אחרי הצהרים )

חמצנית. עליות אלו נרשמו בתחנות הניטור בבית אליעזר, חדרה, פרדס חנה, אליכין,  -המזהם גופרית דו

פליטות   מנגד,  רבין".  "אורות  הכוח  מתחנת  הרוח  בכיוון  ועמיקם,  מגל  המעפיל,  שמואל,  גן  מנשה, 

ת העומס  התחבורה מורגשות במדידות המזהם ברוב תחנות הניטור בעיקר בחודשי החורף הקרים בשעו

 התחבורתי בוקר וערב.

 ממוצעים יממתיים 

יממתי  ם  יהמרבי הריכוזים   באום אל בממוצע  המוצב-נרשמו  איגוד  ובקרון  חל"ב   63-ו  80בנתניה,    פחם 

 חל"ב.   298 של מערך הסביבה היממתי 21%- ו 27%בהתאמה, המהווים 

 מגמות ריכוזי תחמוצות החנקן 

וכן בשנים   2019בסביבה בהשוואה לנתונים בשנת    NOxנרשמה ירידה משמעותית בריכוזי    2020בשנת  

כתוצאה מההגבלות   2020קר ברבעון הראשון של שנת  י האטת הפעילות במשק בע  היא  הקודמות. הסיבה לכך

ת כלי  והסגרים שהוטלו למניעת התפשטות נגיף הקורונה. כתוצאה מכך חלה הפחתה משמעותית של תנוע 
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בעיקר   הציבורית,  ובתחבורה  בכבישים  ואפריל  הרכב  מרץ  סגרים .  2020בחודשים  מהטלת  יוצא  כפועל 

בכלל שטח איגוד ערים   30%לרבות בחג הפסח, נרשמו ירידות משמעותיות בריכוזי תחמוצות החנקן של מעל  

 כרמל.  -שרון

ריכוז מערך  בסביבה    NOX-ו  SO2המזהמים    י מגמות  לנתוני  המזהמים בהתאם  פליטת  ומגמות  הניטור 

מגמות במצב "  בפרק:  , מופיע בהמשך הדו"ח2020ועד סוף    2008מתחנות הכוח אורות רבין החל משנת  

 .  " איכות האוויר במרחב האיגוד לאחר סיום פרויקט הפחתת פליטות בתחנת הכוח אורות רבין

 NOxזמינות מכשירי 

 , מלבד בתחנת הניטור הבאות: 90%- הייתה לרוב  כ NOxהזמינות השנתית של מכשירי 

וכללה מכשור לניטור    17/09/20התחנה הניידת הופעלה ביישוב החל מתאריך    (:בת שלמה(  2  ד קרון איגו .1

NOx  חלקיקי ,PM2.5  וכיוון ועצמת רוח. זמינות נתוני ה-NOx   יחסית לתקופת הפעלתו התקינה של

 .93%המכשיר הייתה 

לפעול ב .2 נחשולים החלה  נתוני  20/30/19-תחנת  זמינות   .XNO   לתקופת הפעלתו של המכשיר יחסית 

 .95%הייתה 

הניטור    מערך   , חלו תקלות במכשור אשר טופלו ע"י טכנאי 85%-89%בתחנות האחרות בהן הזמינות הייתה   .3

 של האיגוד.  

  2020בשנת  חצי שעתיים ויממתיים מרביים וממוצעים שנתיים X(NO(ריכוזי תחמוצות חנקן  .3תרשים 
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  2NOחמצני -חנקן דו

2NO   הינה תרכובת גזית הנפלטת לאוויר בעיקר מתהליך שריפת דלקים בתעשייה, תחנות כוח ובמנועי כלי

נפלטת גם היא אך בכמות מועטה  NO .2NOרכב. תחמוצת החנקן העיקרית הנפלטת בעת שריפת דלק הינה 

- חמצון ה   הנוכחיים באוויר נובעים מהמשך   2NO-. מרבית ריכוזי הXNO-מכלל ה  10%-ל  5%יותר של בין  

ON  .2ע"י החמצן והאוזון שבאווירNO  הינה תרכובת גזית חומצית רעילה בעלת צבע חום אדמדם, הגורמת

להשפעות בריאותיות מזיקות כגון גירוי דרכי הנשימה, ירידה בתפקוד הריאות בחשיפה לזמן ארוך )בעיקר 

מהווה גורם עיקרי    2NOה ועוד.  ריא-אצל קבוצות רגישות: ילדים, חולי מחלות דרכי הנשימה(, מחלות לב

 עשויות לגרום לגשם חומצי.  2SOבתהליך יצירת האוזון ע"י ריאקציות פוטוכימיות בטרופוספרה. יחד עם  

  , מועד2020שנרשמו בתחנות ניטור בשנת    2NOהריכוזים השעתיים המרביים של    מוצגים4תרשים    8טבלה  ב

 המדידה, מקור הזיהום וערך הממוצע השנתי, בהשוואה לערכי הסביבה העדכניים שנקבעו למזהם.

    2020( לשנת 2NOסיכום מדידות חנקן דו חמצני ) .8טבלה 

 תחנת ניטור 
 ריכוז שעתי 

 ]חל"ב[מרבי   
 שעה תאריך 

מקור זיהום  

 האוויר

ממוצע שנתי  

 ]חל"ב[

זמינות%   

 נתונים  

 99.28 8.1 מקומי  22:00 03/09/20 54 בית אליעזר

 97.53 8.2 מקומי  19:00 25/10/20 56.5 חדרה

 93.92 9.7 מקומי  20:00 09/03/20 94.4 ברקאי 

 94.31 5.4 מקומי  20:00 26/10/20 45.9 קיסריה 

 91.26 5.8 מקומי  11:00 23/11/20 59.8 אליקים 

 94.42 4 מקומי  06:00 04/09/20 51.4 מעין צבי 

 97.75 7.2 אורות רבין  12:00 17/09/20 54.4 פרדס חנה

 91.27 6.6 אורות רבין  13:00 29/08/20 46.1 אליכין 

 98.47 6.4 אורות רבין  10:00 17/09/20 48.9 מנשה

 93.53 4.8 מקומי  00:00 04/09/20 51.7 גבעת עדה 

 99.51 6.4 מקומי  22:00 03/09/20 52.3 גן שמואל 

 97.58 7.2 אורות רבין  14:00 17/06/20 48.1 המעפיל 

 92.99 5.5 אורות רבין  15:00 07/05/20 46.7 מגל

 92.82 1.5 מקומי  20:00 18/02/20 30.9 כרמל - ת אלידלי 

 88.54 1.8 מקומי  19:00 01/09/20 74 כרם מהר"ל 

 90.95 3 מקומי  00:00 04/09/20 48.5 עמיקם 

 93.42 13.8 מקומי  20:00 26/10/20 65.5 פחם -אום אל

 ( 1) 2-קרון איגוד

 בת שלמה 
 25.01 4.2 מקומי  19:00 10/12/20 23.4

קרון איגוד  

 )נתניה(
 89.05 9.1 מקומי  20:00 04/03/20 63.9

 74.65 4.6 מקומי  19:00 25/10/20 39.4 נחשולים 

 ערכי סביבה 

106 

חריגות   8עד )

 בשנה(
   21  

    כיוון ועצמת רוח. ,  PM2.5, חלקיקי  NOxעם מכשיר    17/09/20: התחנה הניידת הופעלה ביישוב בת שלמה, החל מתאריך  2-( קרון האיגוד 1)

 19/03/20-( תחנת נחשולים החלה לפעול ב 2)
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 סיכום ומסקנות 

 .   2NOחמצני -דו ןלא נמדדו חריגות מעל סף ערכי הסביבה השעתיים והשנתיים לחנק 2020בשנת  •

   ממוצע שעתי

,  21:00בשעה    09/03/20-חל"ב ב  94.4  -   הריכוז המרבי בממוצע שעתי נמדד בתחנת הניטור ברקאי •

חל"ב(. מקור הריכוז היה בפליטות תחמוצות    106מסף ערך הסביבה השעתי למזהם )   89%-המהווים כ

 החנקן מהתחבורה.  

ת חדרה, קיסריה, קרון  ולרוב הריכוזים המרביים נרשמו בהשפעת זיהום אוויר תחבורתי, לדוגמה בתחנ •

   (. 8טבלה )ראה  כרמל ועוד  -ית אליפחם, קרון נייד בנתניה, דל -איגוד בנתניה, אום אל

הריכוזים המרביים שנבעו מהשפעת פליטות תחנת הכוח "אורות רבין" נרשמו בתחנות המעפיל, מנשה,   •

 בחודשי הקיץ עד ספטמבר.  10:00-ל 15:00מגל, פרדס חנה, אליכין, בשעות בין 

   ממוצע שנתי

  67%פחם, המהווים כ-חל"ב בתחנת אום אל  14היה    2020המרבי בממוצע שנתי שנרשם בשנת    הריכוז •

חל"ב(. המקור העיקרי של הריכוזים שנרשמו היו פליטות כלי הרכב    21מערך הסביבה בממוצע שנתי )

 מטר ממקום הצבתה של התחנה.   30-הסמוך, הנמצא במרחק של כ 65העוברים בכביש 

ה, ברקאי וקרון איגוד בנתניה נרשמו ערכים שנתיים גבוהים יחסית לשאר אתרי  גם בתחנות הניטור חדר •

המהווים    11-ו  10מדידה:   ממקורות    48%חל"ב,  בעיקר  נבעו  הם  גם  אשר  השנתי  הסביבה  מערך 

 תחבורתיים. 

והשנים הקודמות. הסיבה לכך,    2019לעומת שנת    2NO-נרשמה ירידה משמעותית בריכוזי ה  2020בשנת   •

בעיקר   ובתחבורה הציבורית,  כלי הרכב  בתנועת  ואפריל  ההפחתה המשמעותית    2020בחודשים מרץ 

בעקבות הפעילות במשק, כתוצאה מההגבלות והסגרים שהוטלו למניעת התפשטות נגיף הקורונה. כפועל  

 כרמל.  -בכלל שטח איגוד ערים שרון 30%ל יוצא נרשמו ירידות בריכוזי תחמוצות החנקן של מע

 NO2זמינות נתוני 

 ברוב תחנות הניטור. 90%תה מעל יזמינות הנתונים הי .1

וכללה מכשירי    17/09/20התחנה הניידת הופעלה ביישוב בת שלמה, החל מתאריך    :2-קרון האיגוד .2

xNO    וחלקיקיPM2.52-, כיוון ועצמת רוח. זמינות נתוני הNO   יחסית לתקופת הפעלת המכשיר הייתה

95%. 

. זמינות הנתונים יחסית לתקופת הפעלתה הייתה 19/03/20-החלה לפעול ב  : התחנהתחנת נחשולים .3

95%. 
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הניטור  מערך היו בעיות כיול ותקלות במזגן התחנה אשר טופלו ע"י טכנאי  בתחנה  :  קרון איגוד בנתניה .4

 .89%-לשל האיגוד, על כן הזמינות ירדה 

הניטור של  מערך  חלו תקלות במכייל ובתקשורת אשר טופלו ע"י טכנאי    : בתחנהתחנת כרם מהר"ל .5

 .88.5%כשיר הייתה מהאיגוד, וכתוצאה, זמינות ה

 2020( מרביים לשנת 2NOריכוזי דו תחמוצת חנקן )  .4תרשים 

 

 3O אוזון

)שכבת האטמוספירה הקרובה לפני הקרקע( מוגדר כמזהם "שניוני", היות ואינו אוזון הנוכח בטרופוספרה  

ממקורות ישירות  אלא  נפלט  באוויר  הפליטה  מזהמים   נוצר  בין  מורכבות  פוטוכימיות  מתגובות  כתוצאה 

ותרכובות   XNO( הנפלטים ממקורות הזיהום: תחמוצות חנקן  Ozone Precursorsראשוניים )"מבשרי אוזון"  

שהיא חלק מקרינת השמש. היווצרותו תלויה בעוצמת קרינת   UV(, בנוכחות קרינת  VOCת נדיפות )אורגניו

 השמש ובטמפרטורת הסביבה גבהות )מוגדר כ"מזהם קיץ"(.  

 

כאמור,   ועוד.  הכוח  תחנות  התעשייה,  התחבורה,  הינם  האוזון"  כ"מבשרי  המוגדרים  המזהמים  מקורות 

שריפת דלקים במנועי כלי הרכב, בתחנות הכוח, בדוודים ותנורי תעשייה תחמוצות החנקן נפלטות מפעולת 

.  אחסון דלקים ו  ועוד. תרכובות אורגניות נדיפות נפלטות בעיקר ממקורות בלתי מוקדיים עקב עיבוד, שינוע

 קר ממנועי בנזין.  יגם ממנועי כלי רכב, בעכמו כן, תרכובות נדיפות אלו נפלטות 
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השפעה בעל  גז  הינו  לחומרים,   אוזון  נזק  בריאותית,  לפגיעה  לגרום  עלולה  גבוהים  בריכוזים  מחמצנת. 

צמחייה וגידולים חקלאיים. בין הנזקים הבריאותיים המיוחסים לו: ירידה בתפקוד ונזק לריאות, שיעול וגירוי  

גם אנשים השוהים שעות ארוכות באוויר הפתוח  נפחת ואסתמה.  בגרון, הרעת סימפטומים של ברונכיט, 

מיוחד עובדי חוץ וספורטאים( עלולים להינזק מהשפעות האוזון. האוזון הנוצר בטרופוספרה )עד לגובה )ב

ק"מ(, מכונה "האוזון הרע" עקב התופעות השליליות הנגרמות על ידו. לעומתו, שכבת האוזון    10-של כ

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

(, מכונה "האוזון הטוב". היות ותהליך יצירת האוזון בטרופוספרה הוא  -UVCו  UVBהמזיקה של השמש )

איטי, שיאי ריכוזי האוזון נרשמים לאחר מספר שעות במרחק רב ממקור המזהמים מבשרי האוזון: תחמוצות 

בו זמנית, לרבות פירוק פוטוכימי של   חנקן ותרכובות אורגניות נדיפות. מגוון רב של ריאקציות מתרחשות

הפחתת ריכוז האוזון באוויר אפשרית רק ע"י הפחתת ריכוזי חנקן דו חמצני, תהליך המוביל ליצירת האוזון.  

חנקן   האוזון", שהם תחמוצות  נדיפות שמקורם   XNOהמזהמים הראשוניים, "מבשרי  אורגניות  ותרכובות 

 ד.  ועמהתחבורה, מפעלים, תחנות כוח, צמחייה ו

שנת   עדה,   3Oאוזון    2020במהלך  גבעת  מהר"ל,  כרם  המעפיל,  ברקאי,  הבאות:  הניטור  בתחנות  נמדד 

בתוך    2020קיסריה, קרון איגוד נייד בנתניה, מעיין צבי, ונחשולים )תחנה חדשה קבועה שהוקמה במרץ  

 .   2-בניין בקיבוץ, תוך שימוש בציוד הניטור של תחנה הניידת קרון איגוד

 מובא סיכום ריכוזי האוזון המרביים שנרשמו בתחנות הניטור, לרבות התאריכים והשעות   10טבלה  ו  9טבלה  ב

שעתי ושנתי. יובהר כי לא קיים ערך    8מופיעים ריכוזי האוזון המרביים בממוצע    5תרשים  בבהם נמדדו.  

מופיעות   6תרשים  בסביבה לממוצע השנתי, וערכים אלה משמשים לבדיקת מגמת כלליות של ריכוזי האוזון.  

לערך    תוך השוואה  2020שעתי שנרשמו בכל תחנות הניטור במהלך שנת    8כל המדידות הרציפות בממוצע  

מהווים הנ"ל מופיעים בתרשים  ההפיקים    10טבלה  ו  9טבלה  בכפי שניתן לראות  חל"ב(.    71שעתי )  8סביבה  

 . חל"ב  71חריגות מערך הסביבה  

 2020שעתיות מרביות לשנת  8( 3Oסיכום מדידות אוזון ) .9טבלה 

 תחנת ניטור 
ממוצע שמונה 

 ]חל"ב [שעתי מרבי 

ממוצע שנתי 

 ]חל"ב [

מס' חריגות מסף 

 ערך הסביבה 

זמינות  % 

 נתונים

 97 16 34.6 95.7 ברקאי 

 98.2 4 34.8 91.5 קיסריה 

 97.2 2 40.4 73.9 מעיין צבי 

 94.44 3 37.1 86.4 גבעת עדה 

 95.81 4 32.1 76.7 המעפיל

 99.82 13 42 106 כרם מהר"ל 
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 93.17 2 34.2 72.9 איגוד קרון 

 78 1 33.8 87.7 נחשולים

  71 ערך סביבה 
חריגות   10עד 

 בשנה
 

 

 2020חל"ב( בשנת   71שעתי שחרגו מעל ערך הסביבה )-8 בממוצע  3Oרשימת ריכוזי  . 10טבלה 

 תחנת ניטור 
ממוצע שמונה 

 שעתי מרבי ]חל"ב[ 
 שעה בתאריך 

מסף   חריגותמס' 

 ערך הסביבה 

2-ברקאי  

72.5 15/05/20 16:00 

16 

72.7 16/05/20 16:00 

75.2 17/05/20 16:00 

76.4 18/05/20 16:00 

95.7 21/05/20 16:00 

78.6 03/08/20 16:00 

72.2 22/08/20 16:00 

72 23/08/20 16:00 

76.4 24/08/20 16:00 

78.1 29/08/20 16:00 

81 03/09/20 16:00 

71.5 12/09/20 16:00 

71.1 06/10/20 16:00 

92.9 07/10/20 16:00 

87.1 08/10/20 16:00 

71.2 09/10/20 16:00 

 קיסריה 

76.2 16/05/20 16:00 

4 
76.1 17/05/20 16:00 

73.2 18/05/20 16:00 

91.5 21/05/20 16:00 

 מעיין צבי 
73.5 17/05/20 16:00 

2 
73.9 07/10/20 16:00 

 גבעת עדה 

83.7 21/05/20 16:00` 

3 86.4 07/10/20 16:00 

79 08/10/20 16:00 

 המעפיל 

76.7 21/05/20 16:00 

4 
71.7 03/08/20 16:00 

76.6 07/10/20 16:00 

73.3 08/10/20 16:00 

מהר"ל  כרם  

72 28/04/20 16:00 

13 

80 15/05/2020 16:00 

83 15/05/20 24:00 

77 16/05/20 16:00 

78 16/05/20 24:00 

89 17/05/20 16:00 

88 18/05/20 16:00 
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76 18/05/20 24:00 

83 20/05/20 16:00 

106 21/05/20 16:00 

75 03/08/20 16:00 

74 29/08/20 24:00 

75 07/10/20 16:00 

- קרון איגוד

תניהנ  

72.9 21/05/20 16:00 
2 

71.4 07/10/20 16:00 

 1 16:00 21/05/20 87.7 נחשולים 

    72 ערך סביבה 

 

 2020בשנת   3Oסיכום מדידות 

 שעתי   8ממוצע 

חל"ב, מותרות עד   71שעתי למזהם ) 8בשנה זו נרשמה עלייה במספר החריגות מערך הסביבה בממוצע  •

 חריגות בשנה, בכל תחנת ניטור(.   10

חריגות, כאשר תקנות    16שעתיות:  -9חריגות  נרשמה בשנה זו המספר המרבי של    ברקאיבתחנת הניטור   •

ד. ריכוזים אלה אינם אופייניים לאזור ברקאי  שעתיות בשנה, בלב  8חריגות    10איכות האוויר מאפשרות  

, איכות האוויר בברקאי חרגה מערך הסביבה לאוזון בשנה מכך עקב הקרבה לכבישים ראשיים. כתוצאה

 זו. 

חריגות. מצב זה הינו אופייני    13חרגה מערך הסביבה לגבי אוזון, מאחר ונרשמו בה    כרם מהר"לגם תחנת   •

 לאזור הכפרי בה ממוקמת התחנה. 

 חריגות באוזון נרשמו בו זמנית במספר תחנות ניטור ביממות הבאות:  10טבלה פ"י ע •

 ן בה  2020יממות חורגות בשנת    9בסה"כ    ;07/10– 09/10,  29/08,  03/08,  21/05  ,15/05-17/05 

חריגות בתחנות שונות בו זמנית. בתאריכים הנ"ל ובעיקר בחודשים מאי ואוקטובר, חלו    2נרשמו מעל  

  40-44-תנאי שרב קשים למשך מספר יממות רצופות של כשבוע ימים. עליות טמפרטורת הסביבה ל

חנת כמו כן, נרשמו ריכוזים חריגים בת  להעלאת ריכוזי המזהם לערכים חריגים.  מומעלות צלסיוס גר 

 ברקאי בתאריכים נוספים באוגוסט וספטמבר.    

הייתה מאופיינת בעלייה מספר הימים עם תנאי שרב קיצוניים שנמשכו למשך תקופות   2020כאמור, שנת   •

מעלות, דבר שגרם   44עד    40-של בין אחד עד כשבוע ימים רצופים וכאמור, עם טמפרטורות שהגיעו ל

 זור האיגוד בתקופות אלו.לעליות תלולות בריכוזי האוזון בכל א

מהזמן בשנה הריכוזים חרגו    1.5%במשך    (5תרשים  ) עפ"י תוצאות הניטור בתחנות ברקאי וכרם מהר"ל   •

 מערך הסביבה בתחנות אלה.
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 ממוצע שנתי

יובהר כי לא קיים ערך סביבה לממוצע השנתי לאוזון והריכוז השנתי משמש לבחינת מגמות המזהם   •

:  בעלת האופי הכפרי  שנתיים המרבים נרשמו בתחנת כרם מהר"לואופי מיקום תחנות הניטור. הריכוזים ה

ממקורות פליטה גדולים כגון תחנת הכוח אורות רבין, כבישים ראשיים ואזור    תמרוחק  התחנה .  חל"ב  42

מפרץ חיפה. היות ונמצאת במורד הרוח ממקורות אלה, הריכוזים הנרשמים בה לרוב גבוהים יחסית  

 לשאר אזורי האיגוד.   

י נמצא  ין צבישעתיות. מע  8חל"ב למרות מיעוט חריגות    40גם במעיין צבי נרשם ערך שנתי גבוה של   •

  במיקום יחסית מרוחק מכבישים ראשיים לעומת התחנות קיסריה ונחשולים, בהם נרשמו ערכים שנתיים

 חל"ב.  34-נמוכים יותר  של כ

שעתיות, נרשם השנה ערך ממוצע שנתי נמוך יחסית של אוזון,    8חריגות    13בתחנת ברקאי, בה נרשמו   •

תח  34.6 עמוסי  כבישים  בקרבת  לאזור  האופייני  הרכב  חל"ב,  מכלי  החנקן  תחמוצות  פליטות  בורה. 

 מגיבות עם האוזון באוויר וגורמות ירידת ריכוזו באוויר.  

בתחנות הניטור ברקאי, קיסריה, המעפיל, קרון איגוד   ,6תרשים וב 9טבלה בבהתאם לנתונים המוצגים 

)נתניה(, נחשולים, הקרובות לצירי תחבורה ראשיים ומושפעות מפליטות תחמוצות החנקן מכלי הרכב,   

ין צבי וכרם מהר"ל. שני  י יחסית לריכוזים במע  15%- נרשמו ריכוזי אוזון בממוצע שנתי שהם נמוכים ב

כ כאזורים  מוגדרים  אלה  ריכוזי אשר  פריים  ישובים  הפחתת  ראשיים.  תחבורה  מצירי  יחסית  רחוקים 

 האוזון נגרמת כתוצאה מתגובה כימית בין האוזון לבין תחמוצות החנקן.   

 2020שעתיים מרביים וממוצעים שנתיים לשנת  O  8)3(ריכוזי אוזון  .5תרשים 

 



 

47 
 

 2020שעתיים ]חל"ב[ שנרשמו במערך הניטור בשנת  O   8)3( מהלך שנתי של כל ריכוזי אוזון .6תרשים 

 

 האיגוד במרחב אוזון  ריכוזי מגמות

הניטור בהם הוא נמדד החל משנת   בממוצע שנתי, בתחנותמגמת ריכוזי האוזון  צגת  להלן מו  7תרשים  ב

. בין  ( המעפיל וכרם מהר"לבלבד ), אוזון נמדד בשתי תחנות ניטור  2014. עד שנת  2020ועד שנת    2008

נתניה, גבעת עדה, קיסריה, – הדרגה מכשירי אוזון בתחנות ברקאי, קרון איגודנוספו ב  2014-2019השנים  

אזורי בכל מרחב האיגוד. הממוצע -מוצגת מגמת ריכוז אוזון בממוצע שנתי  8תרשים  במעיין צבי ונחשולים.  

 האזורי הינו ממוצע אריתמטי של ריכוזי אוזון שנתיים בכל תחנות הניטור בהן הוא נמדד בכל שנה.

 

 2008-2020בין השנים  מגמות ריכוזי אוזון בממוצע שנתי ]חל"ב[ בתחום האיגוד . 7תרשים 
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מהר"ל(.  הממוצע האזורי של האוזון חושב על בסיס שתי תחנות ניטור בלבד )המעפיל וכרם    2014עד שנת  

נוספו מכשירי מדידה נוספים. ניתן להבחין בעלייה מתונה של ריכוזי האוזון השנתיים   2014החל משנת  

בממוצע אזורי עם השנים. ניתן לשער כי מגמת העלייה נובעת מעליות במספר כלי הרכב, בפעילות המשק,  

   . עליות בטמפרטורת הסביבה ועוד

בשל    2020שנת   מיוחדת  שנה  בעהייתה  במשק  הפעילות  עקב י האטת  השנה  של  הראשונה  במחצית  קר 

פרטיים  רכב  בכלי  בשימוש  לירידה  השאר  בין  גרמו  אשר  הממשלה  ע"י  המשק  על  שהוטלו  המגבלות 

לעלי גרם  זה  מצב  חנקן.  תחמוצות  בפליטות  משמעותית  הפחתה  חלה  כתוצאה  הציבורית.  ה י ובתחבורה 

 .החנקן תחמוצות עודף ידי-על האוזון וק פיר תהליך האטת  בשל וזאתבריכוזי האוזון 

 

 10PM-ו  2.5PMחלקיקים נשימים 

חלקיקים מרחפים באוויר מאופיינים במורכבות גדולה בהשוואה למזהמים הגזים, מאחר והם מהווים תערובת 

עשויים הטרוגנית בגדלים שונים, ומכילים מגוון רחב של מרכיבים כימיים. ההרכב הכימי וגודל החלקיקים  

להוות אינדיקציה למקורות החלקיקים, ופרמטרים אלו יכולים גם לקבוע את התנהגותם באטמוספירה וכן  

  השפעתם על הבריאות. 

מבחינת גודלם, ככל שהחלקיקים קטנים יותר, כך הם חודרים עמוק יותר למערכת הנשימה. חלקיקים בעלי 

 PM)2.5(מיקרון  2.5-מיקרון חודרים לדרכי הנשימה העליונות. חלקיקים בעלי גודל קטן מ  10-קוטר קטן מ

אות והלב, לאשפוזים ירנשאפים לתוך דרכי הנשימה העמוקים עד לריאות ועלולים לגרום לירידה בתפקוד ה

קר באוכלוסיות פגיעות כגון ילדים ומבוגרים עם יואף מוות בטרם עת. ההשפעות הללו באות לידי ביטוי בע

רקע של מחלות נשימתיות כדוגמת אסטמה. חומר חלקיקי באוויר מגביר תופעות של שיעול, זיהומים, דלקות 

 2020-2008בין השנים  מגמת ריכוזי אוזון בממוצע שנתי איזורי .8תרשים 
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ריאה ועודף תמותה לבין  -ו קשר בין מחלות לבוקוצר נשימה אצל האוכלוסיות הנ"ל. מחקרים רבים הרא

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

 מזיקים הספוחים אליהם. להלן סיווג החלקיקים באוויר, ביחס לקוטר אווירודינמי שלהם:

 קרון=אלפית המילימטר( מי  1מיקרון ) 45אבק שוקע: חלקיקים בעלי קוטר מעל   •

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

 מיקרון   10-קטן מ : בעלי קוטרPM)10חלקיקים נשימים מרחפים ) •

 מיקרון   2.5-: בעלי קוטר קטן מPM)2.5חלקיקים נשימים עדינים מרחפים ) •

 

 2020בשנת  10M-ו 2.5PMמדידות חומר חלקיקי עדין מרחף 

זו, נערך ניטור   חפציבה בחדרה,    ונתבתחנות הניטור: פרדס חנה, קרון איגוד )נתניה(, שכ  2.5PMבשנה 

איגוד   קרון  ספטמבר  -2קיסריה,  בחודש  שהופעלה  ניידת  נחשולים )תחנה  ובתחנת  שלמה(  בת  ביישוב 

)ראה  BAM  (β-attenuation Mass Monitor  )מסוג  ( באמצעות מכשירים  19/03/20-החדשה )החל מ

   (. 11טבלה ו 4טבלה

" הגרמנית, עפ"י עקרון  "PALASשל חברת    FIDASפחם מופעלים מכשירים מסוג  - בתחנות ברקאי ואום אל

אופטי   האיחוד Scattered Light Measurement Principleפעולה  ע"י  מאושרים  אלה  מכשירים   .

במקביל:   נשימים  חלקיקים  פרקציות של  מספר  זמנית  בו  למדוד  ביכולתם  הוא  יתרונם  , 1PMהאירופאי. 

2.5PM  ,4PM  ,10PM  ו-TOTALPM  ,כן על   .PM10  אל אום  בתחנות  פרקציות -נמדד  לשאר  וברקאי.  פחם 

קיים ערך סביבה.   החלקיקים הנמדדת ע"י  שנרשמו בתחנות הניטור   PM10-ו  2.5PMריכוזי    המכשיר לא 

 כדלקמן: " הושוו ל"תקנות אוויר נקי

PM2.5 : 

יממות    18מהזמן בשנה: מותר לחרוג ממנו    95%-מק"ג/מ"ק, תקן סטטיסטי ל   37.5ערך סביבה יממתי:   .1

ימי שרב עם הסעת אבק, אשר אינם נכללים בספירת    18בשנה, בהנחה שבשנה אחת מתקיימים עד  

,  19-מק"ג/מ"ק זהו ערך סביבה עבור הריכוז בממוצע יממתי הנמצא במקום ה 37.5החריגות. על כן,  

 שמסדרים את הריכוזים היממתים בכל תחנה, לפי סדר יורד.     כ

 מק"ג/מ"ק בממוצע שנתי, הזהה לתקן של הדירקטיבה אירופאית.    25 ערך סביבה שנתי: .2

PM10 : 

מהזמן בשנה, כלומר, מותרת חריגה ממנו  95%-תקן סטטיסטי לזהו  מק"ג/מ"ק,    130ערך סביבה יממתי:  .  1



 

50 
 

ימי שרב עם הסעת אבק, אשר   18יממות בשנה, מתוך נקודת הנחה שבשנה אחת מתקיימים עד    18במשך  

 אינם נכללים בספירת החריגות. 

   . הגבוהים ביותר  היממתיםהריכוזים  18מק"ג/מ"ק בממוצע שנתי, למעט  50ערך סביבה שנתי:  .2

והריכוזים   2020מוצגים הריכוזים בממוצע יממתי המרביים, מספר החריגות שנרשמו בשנת    , ןלהל  11טבלה  ב

 צע שנתי, תוך השוואתם לתקנים. ובממ

 2020בשנת   10PM-ו 2.5PMסיכום מדידות חומר חלקיקי עדין נשים  .11טבלה 

 "  Palas( מד החלקיקים מסוג פידאס של חב' "2(, )1)

 2020החלה לפעול בבת שלמה בספטמבר  2( תחנת הניטור הניידת קרון איגוד 3)

 

 

 תחנת ניטור 
2.5PM 

 יממתי מרבי         

 ]מק"ג/מ"ק[ 

 תאריך 

מס' היממות בהן  

נרשם ממוצע יממתי   

 מעל

 [ מק"ג/מ"ק]  37.5

PM2.5 

 ממוצע שנתי 

 ]מק"ג/מ"ק[ 

  זמינות %

  נתונים

 82.1 ( 1)ברקאי 
24/03/2

0 
7 19.1 100 

 53 קיסריה 
24/03/2

0 
11 20.7 93.44 

 57.5 פרדס חנה 
24/03/2

0 
6 21.5 95.9 

 85 (2)פחם -אום אל 
24/03/2

0 
8 19.4 98.09 

(  3) 2קרון איגוד 

 בת שלמה()
46.2 23/11/20 2 13.3 23.5 

קרון איגוד  

 )נתניה(
55.5 

24/03/2

0 
7 18.6 89.34 

 49 נחשולים 
24/03/2

0 
5 17.2 76.23 

 47.6 חפציבה 
24/03/2

0 
5 17.3 87.16 

  25 בשנה  18עד    37.5 ערך סביבה 

 

 
     

 

 תחנת ניטור 

10PM 

ריכוז יממתי   

 ימרב

 ]מק"ג/מ"ק[ 

 תאריך 

מס' היממות בהן  

נרשם ממוצע יממתי   

 מעל

 [ מק"ג/מ"ק] 130

PM10 -

 מוצע שנתי מ

 ]מק"ג/מ"ק[ 

  זמינות %

 נתונים

 100 46.7 16 24.03.20 337.3 ( 1)ברקאי 

 98 41.4 2 24.03.20 355.6 (2)פחם -אום אל 

  50 בשנה  18עד   130 ערך סביבה 
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 2020לשנת  PM2.5סיכום מדידות 

 בממוצע יממתי PM2.5ריכוזי 

מק"ג/מ"ק( במרחב האיגוד היות ומספר   37.5לא נרשמו חריגות מערך הסביבה היממתי )  2020בשנת   .1

החריגות המותרות על פי    18-היה נמוך מ   PM2.5החריגות שנרשמו בתחנות הניטור המנטרות חלקיקי 

 תקנות אוויר נקי.  

המהווה  ,  2020חריגות בשנת    11בתחנה זו נרשמו    12ה  טבלהמוצגים  : עפ"י הנתונים  תחנת ניטור קיסריה .2

בין הסיבות האפשריות לכך, ניתן למנות עבודות תשתיות    . מספר חריגות גבוה יחסית לשאר תחנות הניטור

  . כבישים שנערכו בקרבת התחנה במהלך השנה בתוספת חריגות שנרשמו בימי שרב עם הסעת אבק טבעי

שנמדדו בתחנת הניטור בנתניה   PM2.5: הריכוזים היממתים של חלקיקי  תחנת קרון איגוד ניידת בנתניה .3

בערך הסביבה היממתי    2020קריית השרון, עמדו בשנת  ספורטק יהלום,  קרון איגוד ב  הניידתע"י התחנה  

מותרות על פי התקנות,    . בלבד מעל ערך הסביבה הנ"ל   יממתייםערכים    7היות ונרשמו    מק"ג/מ"ק(,   37.5)

חריגות לשנה בכל תחנת ניטור לשנה. בשל כך נרשם שיפור משמעותי במצב איכות האוויר מבחינת    18עד  

, במהלכה  2019חריגות יממתיות ולשנת    66שבמהלכה נרשמו    2018ה זו בהשוואה לשנת  החלקיקים בתחנ

סיום עבודות  (  1)  היו:  PM2.5חריגות. הסיבות לשיפור במצב איכות האוויר בדבר חלקיקי    16נרשמו  

תחנת   בקרבת  כבישים  תשתיות  בנית  וסיום  סלולות  לא  בדרכים  משאיות  מעבר  הפסקת  לרבות  בנייה 

ירידה במספר ימי    (2)הניטור. הפסקת מעבר משאיות אל תחנות מעבר פסולת לא חוקיות אשר נסגרו.   

              . 2020שרב עם הסעת אבק בשנת 

 PM2.5חל שיפור משמעותי באיכות האוויר הקשורה בחלקיקי    : גם בפרדס חנהתחנת ניטור פרדס חנה .4

ב  6: נרשמו  2019- ו  2018לעומת השנים   ל  2020-חריגות בלבד  ב  10-בהשוואה    45-ו  2019-חריגות 

סיום עבודות פיתוח ובנייה באזורים הקרובים לתחנת הניטור    הינה  . הסיבה לכך 2018-חריגות שנרשמו ב

 זו. והירידה במספר ימי השרב בשנה 

: תחנת ניטור זו שייכת לחברת החשמל. בתחנה זו, האיגוד מפעיל מכשיר לניטור  תחנת ניטור חפציבה .5

PM2.5  חריגות ב   13-חריגות מעל ערך הסביבה היממתי, בהשוואה ל  5נרשמו בתחנה    2020. בשנת-

 .  2019, על כן בשנה זו חל שיפור במצב איכות האוויר לעומת 2019

לשיפור במצב איכות   כתוצאה מכךחלה הפחתה במספר החריגות היממתיות וניטור  הגם בשאר תחנות   .6

לעומת שנים קודמות. בשנת   2020האוויר. אחת הסיבות לכך, הירידה שחלה במספר ימי שרב בשנת  

 . 2019ימים בשנת  12-ו 2018 -ימי שרב ב 28ימי שרב  בלבד, לעומת  6נרשמו  2020
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 ערכים יממתיים שחרגו עקב סופות אבק

לשם בדיקה וניתוח תוצאות מדידות החלקיקים, נערך רישום של תאריכי החריגות היממתיות מעל ערך   .1

מק"ג/מ"ק( בכל תחנות הניטור בהן נמדד ריכוז חלקיקים בסביבה )פרדס חנה,   37.5הסביבה היממתי )

שלמה(   )בבת  2פחם, קרון איגוד  -קרון איגוד נתניה, שכ' חפציבה )חדרה(, קיסריה, ברקאי, אום אל

  .(12ה טבל ראה) ונחשולים

באף אחת מתחנות הניטור   PM2.5-לא נרשמה חריגה מערך הסביבה ל  2020בשנת    ,12ה  טבלעל פי   .2

חריגות יממתיות בלבד בכל תחנה, כאשר תקנות אוויר נקי מתירות    6-11בהן נמדד היות ונרשמו בין  

 חריגות בשנה. 18עד 

במהלך   .3 פעלה  שלמה  בבת  הניידת  הניטור  בשנת    שלושהתחנת  בלבד  והופעלה    2020חודשים  היות 

 . 2020ביישוב בחודש ספטמבר 

לנתונים ב .4 ניתן לזהות לפחות  12ה  טבלבהתאם    יממות במהלכן נרשמה חריגה מקבילה מערך   ארבע, 

שזוהו: החריגים  התאריכים  בטבלה.  בצבע  סומנו  אשר  יחד,  ניטור  תחנות  במספר  היממתי    הסביבה 

24/03 ,20/05 ,21/05 ,22/12  . 

פעולתו של מכשיר החלקיקים בתחנת מע  2020בשנת   .5 ין צבי לאחר קבלת הערת מהרשות  יהופסקה 

 להסמכת מעבדות בנוגע לעץ הקיים בקרבת התחנה העשוי להפריע למדידות.   

 בממוצע שנתי PM2.5ריכוזי 

מק"ג/מ"ק( באף תחנת ניטור בהן נמדד. ערכים  25לא נרשמה חריגה מערך הסביבה השנתי ) 2020בשנת 

מק"ג/מ"ק,   20.7מק"ג/מ"ק ובתחנות קיסריה:  21.5ם המרביים נרשמו בתחנת פרדס חנה, השנתיי

   .מק"ג/מ"ק 25מערך הסביבה השנתי,  85%-מהווים כה

  PM2.5 םזמינות נתוני חלקיקי

)מעל  הזמינות   גבוהה  השנה. 90%הייתה  במהלך  שפעלו  התחנות  בכל  בתחנות   (  שנתי  בחישוב  הזמינות 

איגוד   וקרון  והתחנות  -2נחשולים  היות  פחותה  הייתה  שלמה,  בבת  בהתאמה.  27.9-וב  19.3-הופעלו   ,

רשמה  שנזמינות  ירידה בבהתאמה.    80%-ו  97%בחישוב על פי תקופת ההפעלה, זמינות המכשירים הייתה  

עקב כניסת חרקים אל תוך מכשיר הניטר אשר נבעה מתקלה  ,  במכשיר החלקיקים בתחנה הניידת בבת שלמה

 שיבשו את פעולתו. 
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 2020לשנת  PM10סיכום מדידות 

 בממוצע יממתי PM10ריכוזי 

פחם, מספר החריגות  -, ברקאי ואום אל PM10נרשמו בתחנות הניטור המנטרות חלקיקי  2020בשנת   .1

נרשמו חריגות מערך הסביבה היממתי  החריגות המותרות על פי תקנות אוויר נקי. על כן לא    18-נמוך מ

 מק"ג/מ"ק( בתחנות ניטור הנ"ל.   130)

שהופעל   "Palas" באמצעות מכשיר מסוג בתחנה זו נמדדו  PM10תחנת ניטור ברקאי: חלקיקי  .2

 נרשמו בתחנה זו מספר חריגות גבוה יחסית לשאר תחנות הניטור 2020בשנת  . 2019בתחילת אפריל 

 ראה  )

החריגות המותרות עפ"י התקנות. הסיבה לכך, השפעת מקורות פליטה  18חריגות מתוך  16, (13ה טבל .3

בקרבת היישוב, בין היתר: התחבורה בכבישים הסמוכים, מחצבת ורד הנמצאת בקרבת היישוב,  

  ננקטו . יצוין כי השנהמו בימי שרב עם הסעת אבק טבעיהשדות החקלאים, בתוספת חריגות שנרש

   . צעדים ע"י מחצבת ורד על מנת להפחית את פליטות החלקיקים 

, שהחל "Palas"באמצעות מכשיר חלקיקים מסוג    PM10תחנת ניטור אום אל פחם: גם בתחנה זו נמדד   .4

חריגות בלבד מערך הסביבה היממתי    שתי. במהלך השנה נרשמו  2019לפעול בתחנה זו תחילת אפריל  

בהתאם    PM10  ,130-ל כביש    12ה  טבלמק"ג/מ"ק,  בקרבת  ממוקמת  זו  בעיקר   65תחנה  ומושפעת 

 מפליטות התחבורה. 

  הוא ,  PM10לגבי  כאמור, אחד הגורמים המשמעותיים לירידה כללית במספר החריגות היממתיות בשנה זו  

 . בהשוואה לשנים קודמות  2020במספר ימי השרב בשנת  רולוגים לפיהם חלה ההפחתה ניכרת  התנאים המטאו

 ערכים יממתיים שחרגו עקב סופות אבק

 מתוארים ב  פחם-ברקאי ואום אל היממתי בשתי תחנות הניטורתאריכי היממות שחרגו מעל ערך הסביבה 

 אשר סומנו בצבע  יומיים. עפ"י הטבלה, נרשמה עלייה מקבילה בריכוזי החלקיקים לפחות במהלך  13  הטבל

(. ניתן לזהות ימים אלה 22/12,  09/10,  20/05  ,04/09  ,24/03,  16/03:  בטבלה, )התאריכים החריגים

כימי שרב עם הסעת אבק ותנאי אובך היות ובאותם תאריכים נרשמו חריגות במקביל במספר תחנות ניטור 

 יחד.   

 ממוצע שנתי PM10ריכוזי 

 על פי מק"ג/מ"ק( באף תחנת ניטור בהן נמדד.  50לא נרשמה חריגה מערך הסביבה השנתי ) 2020בשנת 

בברקאי:    ,13  הטבל נרשמו  המרביים  השנתיים  אל  46.7הערכים  אום  ובתחנת   41.4פחם,  -מק"ג/מ"ק 

 מק"ג/מ"ק. 50מערך הסביבה השנתי,  93%לבין  71%מק"ג/מ"ק, המהווים בין  

   10PMזמינות נתוני חלקיקי 
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 באום אל פחם.   98%-בתחנת ברקאי ו 100%הייתה גבוהה:  Fidas-Palasזמינות המכשירים 

 2020בשנת  )ב'( ]מק"ג /מ"ק[ במערך הניטור PM10-)א'( ו PM2.5ריכוזים יממתיים של .  9תרשים 

 ( מק"ג/מ"ק  37.5ערך סביבה יממתי = )

 

 

 2020מק"ג/מ"ק בשנת  PM2.5 ,37.5-רשימת היממות שחרגו מעל ערך הסביבה היממתי ל .12ה טבל

סה"כ ימי 

 חריגה
 תאריך 

[µg/m³] PM2.5 

 ממוצע יממתי 
 ניטור  תחנת

7 

16/03/20 44.8 

 2-ברקאי

24/03/20 82.1 

20/05/20 40.9 

04/09/20 40.1 

26/10/20 48.9 

15/12/20 72.6 

22/12/20 45.3 

3 

24/03/20 53 

 קיסריה 

06/04/20 40.4 

15/05/20 38.4 

20/05/20 38.4 

21/05/20 38.4 

 )א(

 (ב)
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29/08/20 38.9 

10/09/20 40.5 

11/09/20 42.3 

12/09/20 41.1 

18/09/20 43.2 

15/12/20 51.2 

8 

16/03/20 38 

 פרדס חנה 

24/03/20 85 

06/04/20 42.2 

30/08/20 41.2 

04/09/20 48.5 

16/10/20 54.6 

12/12/20 37.6 

22/12/20 37.6 

8 

16/03/20 38 

 פחם -אום אל 

24/03/20 85 

06/04/20 42.2 

30/08/20 41.2 

04/09/20 48.5 

16/10/20 54.6 

12/12/20 37.6 

22/12/20 37.6 

        -2קרון איגוד  46.2 23/11/20 2

 40.8 24/11/20 בת שלמה 

7 

24/03/20 55.5 

- קרון איגוד

תניהנ  

20/05/20 39.6 

21/05/20 39.2 

01/12/20 39.8 

15/12/20 51.9 

22/12/20 38.6 

23/12/20 39.7 

5 

24/03/20 47.6 

 חפציבה 

04/09/20 37.6 

13/12/20 38.3 

19/12/20 42.3 

22/12/20 45.6 

5 

24/03/20 49 

 נחשולים 

06/04/20 41 

30/08/20 42 

04/09/20 43.8 

15/12/20 45.3 

 זוהו כימי שרב /סופות האבק בהם באחת או יותר תחנות ניטור נרשמה חריגה יממתי במקביל.  בצבעהתאריכים שסומנו **
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 2020מק"ג/מ"ק בשנת  PM10 ,130-רשימת היממות שחרגו מעל ערך הסביבה היממתי ל .13ה טבל

סה"כ ימי 

 חריגה
 PM10 [µg/m³] תאריך 

יממתי ממוצע   

 תחנת

  ניטור

16 

09/03/20 138.5 

 2-ברקאי

12/03/20 131.6 

16/03/20 139.6 

24/03/20 337.3 

19/05/20 130.1 

20/05/20 184 

21/05/20 160.9 

07/10/20 158.1 

08/10/20 187.7 

09/10/20 143.6 

13/10/20 189.6 

20/10/20 142.7 

26/10/20 132.9 

27/10/20 142 

15/12/20 300.8 

22/12/20 138.9 

2 
- אום אל  355.6 24/03/20

 133.5 09/10/20 פחם 

 זוהו כימי שרב /סופות האבק בהם באחת או יותר תחנות ניטור נרשמה חריגה יממתי במקביל.  בצבעהתאריכים שסומנו **

 

BTEX 

  -BTEXהידועים  כ  קסילן(-מטה ופארה-בנזן, טולואן, אתיל בנזן וקסילן )אורטו החומרים קבוצת  

((Benzene; Toluene; Ethyl and Orto, Meta, and Para-Xylenes  לקבוצת תרכובות  משתייכים 

     :אורגניות נדיפות המהוות מזהמי אוויר בעלי פוטנציאל השפעה מזיקה במספר מישורים

 מסרטנות וודאיות, וחלקן רעילות. בחלקן הן ידועות כ .1

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/toluene
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ותוצרי   .2 קבוצת תרכובות המעורבות בתגובות הפוטוכימיות שיוצרות מזהמים שניוניים כדוגמת האוזון 

 חמצון נוספים. בעלות השפעות שליליות על הבריאות, הרכוש והצמחייה.  

 .קבוצת תרכובות העלולות לגרום למטרדי ריח .3

 BTEXמבנה מולקולרי סכמתי של תרכובות  .3איור 

 

חומרים אלה מופיעים באופן טבעי בנפט גולמי ותזקיקיו, בגז הטבעי ובקונדנסט אשר מופרד מהגז הטבעי.  

BTEX    ,עשויים להיפלט לאוויר כתוצאה מתהליכי הפקת מוצרי נפט וגז טבעי, אחסון ושינוע דלקים וגז טבעי

מתחנות דלק, פליטות כלי רכב )בעיקר כאלו המונעים בבנזין( וכלי טייס, עשן סיגריות, שימוש בצבעים, 

 דבקים, ועוד.  

 מידע כללי על המזהמים 

 World Health: הינה תרכובת שהוגדרה כמסרטנת וודאית לבני האדם )עפ"י ארגון הבריאות העולמי  בנזן

Organization  WHO - המופיעה באופן טבעי בנפט גולמי ובקונדנסט הנוצר בהפקת גז טבעי. בנזן הינו )

,  1%-הבנזין הינה כנוזל דליק ורעיל ללא צבע בעל ריח ארומטי חריף, אינו מסיס במים. תכולת הבנזן בדלק  

 לכן בנזן עלול להיפלט גם בתחנות דלק ומכלי הרכב.

המקורות התעשייתיים העיקריים לפליטות בנזן הם זיקוק נפט גולמי בבתי זיקוק וייצור דלקים, אחסון ושינוע 

ם, דלקים. מקורות נוספים לפליטת בנזן יכולים להיות עשן סיגריות, מילוי מכלי דלק ללא אמצעי מישוב אדי 

 . 1%תהליכי הפקת גז טבעי. תכולת הבנזן בקונדנסט>

נוזל אורגני נדיף ודליק בעל ריח דומה לבנזין. נמצא באופן טבעי בנפט הגולמי. מוסף לבנזין  :  אתיל בנזן

 להעלאת האוקטן. אינו מסרטן. בריכוזים גבוהים גורם לגירוי ולהשפעה על מערכת העצבים המרכזית.  

של  מספר האוקטן טי, נוזלי בטמפרטורת החדר. ניתן להשתמש בטולואן להעלאתארומ  : חומר כימי טולואן

 דלקים. עלול לגרום לפגיעה בתפקוד הכליות והכבד.

באופן טבעי בנפט הגולמי, אין לו תכונות   הנמצא  ארומטינוזל    :אורטו, מטה ופרה קסילן(  -קסילן )קסילנים  

 של רעילות כרונית. משפיע על מערכת העצבים.
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ברשימת   כלולים  נוספים  ארומטיים  אורגנים  וחומרים  טולואן  המוגדרים    החומרים  189בנזן, 

, הסוכנות להגנה על הסביבה בארה”ב, ופליטתם USEPA( על ידי הhazardous air pollutants) מסוכנים  

הבריאות  ארגון  ע”י  אדם  לבני  וודאי  כמסרטן  הוכרז  בנזן  אלה,  חומרים  מבין  ומבוקרת.  מוגבלת 

 (.  WHO) עולמיתה

 ערכי איכות אוויר -תקנות אוויר נקי ערכי הסביבה למזהמים בנזן וטולואן, עפ”י .14טבלה 

 ממוצע לפרק זמן  [ מק"ג/מ"ק]ערך סביבה  [ חל”ב ]ערך סביבה  מזהם

 ( 6H6C)   בנזן
 יממתי  3.9 1.2

 שנתי 1.3 0.4

 ( 9H7Cטולואן )
 יממתי  3,770 1,000

 שנתי 300 80

 בנזן וקסילן נקבעו ערכי יחוס בריאותיים בלבד.-לאתיל **

 

 סיכום מדידות בנזן בתחום האיגוד מתחילת המדידות

ק"מ בלב ים מול חופי מועצת   10-במרחק של כ  2019הוקמה במהלך שנת    להפקת גז טבעיאסדת "לוויתן"  

האסדה, החל האיגוד לבצע מדידות רקע של   . טרם הקמת18/11/19-חוף הכרמל וקיסריה והרצתה החלה ב

חומרים אורגנים נדיפים העלולים להיפלט מתהליך הפקת הגז הטבעי ושינוע הקונדנסט. לשם כך בסוף שנת 

ד בניטור רציף של מדידות רקע באמצעות מכשיר ניטור בנזן, טולואן, אתיל בנזן וקסילן,  החל האיגו  2018

BTEX.ומזהמים נוספים, בדגש על עריכת מדידות רקע של בנזן, מזהם הידוע כמסרטן וודאי לבני אדם , 

עות , נערכו מדידות רציפות ברחוב ההגנה בזיכרון יעקב, באמצ30/04/19ועד    27/12/18בין התאריכים  

. בהמשך, האיגוד רכש מכשירי  BTEXתחנת ניטור ניידת שהובאה לאזור, אשר כללה מכשיר רציף למדידת 

BTEX   :רציפים והציב אותם באתרים הבאים 

 .  2019והופעלה במאי ן צבי, ליד זיכרון יעקב, שהוקמה בתחנת ניטור חדשה בקיבוץ מעיי  .1

 .  2019" שהוצבה בתחום קיבוץ נחשולים, ביוני 2-בתחנת ניטור ניידת חדשה "קרון איגוד .2

  . בתחילת שנת 2019, בספטמבר  BTEXבתחנת ניטור קיימת בקיסריה במוזיאון ראלי, בה הופעל מד   .3

מכשיר    2020 מזרחית  נוסף  BTEXנרכש  צפון  הנמצאת  באליקים,  הניטור  בתחנת  מאתר    שהופעל 

, ליד תחנת הכוח חגית. באתר הנ"ל הוקם מיכל אחסון קונדנסט  אנרג'י"  נובל"  רתהקונדנסט של חב

 מ"ק שיופעל בעת חירום בלבד.  10,000בקיבולת 

מרץ   .4 האחרונה  2020בחודש  בקומה  נחשולים,  הקיבוץ  בתחום  חדשה  קבועה  ניטור  תחנת  הופעלה   ,

 ,SO2, NOx:  2במבנה חדר האוכל הישן. לתחנה זו הועברו כל מכשירי הניטור מניידת קרון איגוד  
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PM2.5, BTEX  09/01/20-בנחשולים, הופסקו ב  2, וכיוון ועוצמת רוח. מדידות תחנת קרון איגוד .  

 . 19/03/20-דידות בתחנת נחשולים הקבועה החדשה החלו בהמ

: קיסריה, מעיין צבי, נחשולים ובתחנת BTEXתחנות ניטור שכללו מכשירי    4פעלו    2020: בשנת  לסיכום

  "נובל אנרג'י"  רתאתר הקונדנסט של חבעקב קרבתה ל  ,2020בתחילת שנת    BTEXאליקים בה הותקן מכשיר  

מ"ק המיועד לפעול   10,000בצמוד לתחנת הכוח חגית. באתר הנ"ל הוקם מיכל אחסון קונדנסט בקיבולת  

בלבד.  בחירום  ה  בעת  גלאי מסוג  GCהינם מסוג    BTEXארבעת מכשירי  עם  רציף,  כרומטוגרף  גז   ,FID 

(Flame Ionization Detector) . 

 

 ריכוזי בנזן סביבתיים לפני ואחרי הפעלת אסדת "לוויתן"  

 :  2020-ו  2019סיכום מדידות הבנזן באזור האיגוד בשנים בטבלאות הבאות ניתן לראות 

 לפני הפעלת האסדה 2019 תסיכום מדידות בנזן באזור האיגוד בשנ .15טבלה 

 תקופת המדידה תחנת ניטור 
יממתי  ריכוז 

 [ חל"ב] מרבי

חריגות    פרמס

יממתיות             

 חל"ב 1.2מעל 

ממוצע  

שנת  תקופתי ב 

 [ חל"ב ] 2019

זמינות    % 

בתקופת  

 )*(  המדידה

 90 0.1 0 0.23 30/04/19 - 27/12/18 זיכרון יעקב

 70 0.16 0 0.38 31/12/19 - 20/09/19 קיסריה 

 91 0.11 0 0.32 31/12/19 – 26/07/19 מעיין צבי 

 90 0.11 0 0.32 18/06/19 – 31/12/19 נחשולים

 1.2  ערך סביבה 
  7מותרות 

 חריגות  בשנה 
0.4  

 2019)*( אחוז הזמינות חושב בהתאם לתקופת המדידה בשנת  

 אחרי הפעלת האסדה 2020סיכום מדידות בנזן באזור האיגוד בשנה   .16טבלה 

 המדידהתקופת  תחנת ניטור 

ריכוז 

יממתי  

 מרבי 

 [ חל"ב ]

מס' חריגות  

יממתיות             

 חל"ב 1.2מעל 

ממוצע  

שנת  תקופתי ב 

 [ חל"ב ] 2020

זמינות  % 

בתקופת  

   )*(  המדידה

20/10/10 קיסריה    – 31/12/20 0.33 0 0.12 94 

10//2001 מעיין צבי   – 31/12/20 0.32 0 0.11 86 

 88 0.08 0 0.32 19/03/20 – 31/12/20 נחשולים )**( 

)***(36   0.13 0 0.35 31/12/20 - 20/04.20 אליקים  
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 1.2  ערך סביבה 
  7מותרות   

 חריגות  בשנה 
0.4  

 2020הזמינות חושב בהתאם לתקופת המדידה בשנת  %)*( 

 .2020ין חדר האוכל הישן בתחום הקיבוץ, החל ממרץ יבנב תחנת נחשולים החדשה  )**( 

 ( Covid19תקלות במכשיר, חלקי חילוף מחו"ל הגיעו באיחור רב עקב הגבלות על הטיסות )חלו )***( 

 

 ניתוח מדידות הבנזן 

בעת הפעלת   2020, גם במהלך  2019עפ"י הנתונים בטבלאות לעיל, בדומה לריכוזי הרקע שנרשמו בשנת  

בתחנות   שנרשמו  השנתיים  והממוצעים  המרביים  הריכוזים  בשגרה,  וללא  האסדה  נמוכים  נשארו  הניטור 

למדידות הרקע. ניכר בהשוואה  לרמה   שינוי  הגיעו  והריכוזים  היממתי  חריגות מערך הסביבה  נרשמו  לא 

חל"ב. גם הריכוזים בממוצע שנתי היו נמוכים מהתקן השנתי   1.2מערך הסביבה היממתי    32%-הנמוכה מ

 מהתקן השנתי לבנזן.   40%-חל"ב, והגיעו לפחות מ 0.4

  . 2020ועד סוף    2019מוצגים הריכוזים היממתים של בנזן שנרשמו מתחילת המדידות בשנת    10תרשים  ב

נישובים   2נתונים אלה כוללים מדידות הרקע לפני הקמתה של האסדה, מדידות בעת הפעלתה הראשונית )

שנת  06/01/20-ו  31/12/19-ב במהלך  בשגרה  פעולתה  ובעת  מאתרי  2020(  נתונים  מוצגים  בתרשים   .

מעיהמדי תחנות  יעקב,  בזיכרון  ראשוניות  רקע  מדידות  הבאים:  קרון  ידה  ניידת  )תחנה  נחשולים  צבי,  ן 

 , בהשוואה לערך הסביבה היממתי.  2020מתחילת המדידות ועד סוף קבועה( וקיסריה,  ותחנה  2-איגוד

 זמינות הנתונים

 2019חושבו בהתאם לתקופות המדידה בפועל בשנים    BTEX-זמינות הנתונים התקינים שנרשמו במכשירי ה

בקיסריה )עקב השבתת התחנה לאחר חדירת מים בעת  70%נעה בין   2019. זמינות הנתונים בשנת 2020 -ו

הירידה בזמינות   (. 16טבלה  ראה  )  86%-  94%, נרשמו זמינויות של  2020. בשנת  91%הגשמים( לבין  עונת  

באליקים חלה תקלה בתחילת   BTEXמהפסקת פעולת להבת המימן והפסקות חשמל. במכשיר    נבעה בד"כ

הפעלתו אשר הצריכה הבאת חלקי חילוף מחו"ל אשר התאחרה מפאת עיכובים בטיסות שחלו בעת משבר 

 הקורונה.

 ניתוח נתוני הבנזן בתחום האיגוד

בנזן ים במרחק של כהמקורות לפליטת  לוויתן, הנמצאת בלב  כי מלבד אסדת  יובהר  ק"מ מערבית   10-: 

ידית לתחנות הניטור ית יבשתיים משמעותיים לפליטות בנזן, הנמצאים בקרבה הממהחוף, קיימים מקורו

נם בעיקר הכבישים הסמוכים, כאשר תחבורה מהווה יוהמשפיעים ישירות על המדידות בהן. מקורות אלה ה 

בהתאם לתקן ישראלי   1%מקור משמעותי לפליטות בנזן. )תכולת הבנזן בדלק הבנזין נטול עופרת הינה עד  
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מקורות פליטה יבשתיים נוספים לפליטת בנזן, הם תחנות הדלק, מפעלי תעשייה, שריפות גזם   . (2  לקח-90

 ופסולת, שימוש בממיסים ועוד.  

 

 והשפעת התחבורה מגמות הריכוזים

מעקב אחר מגמות ריכוזי הבנזן בתחנות הניטור החופיות, ניתן להסיק כי ריכוזי הבנזן ומזהמים נוספים מ

ידית יבתחנות הניטור החופיות מושפעים בעיקר מפליטות כלי הרכב בכבישים הנמצאים בקרבה המהנמדדים  

ק"מ מהחוף. השפעת התחבורה ניכרת   10-אליהן ולא רק מפליטות האסדה המרוחקת במרחק של מעל כ

 קרקע המונעים   יתאינוורסישכיחות מצבי    רף כתוצאה מתנאים מטאורולוגים שלבעיקר בעונת המעבר והחו 

פיזור יעיל של המזהמים הנפלטים בגובה נמוך כגון מכלי הרכב, וכן בשכיחות גבוהה של כיווני רוח מהגזרה 

התחבורה  מפליטות  בעיקר  היבשתיים,  ממקורות  הנובעים  הבנזן  ריכוזי  לעליות  התורמת  המזרחית, 

 מהכבישים ממזרח למיקום תחנות הניטור.  

 ן צבי, נחשולים ימוצגים אתרי תחנות הניטור החופיות בהן נמדד בנזן וחומרים אורגנים נוספים )מעי  4איור  ב

, עונת הקיץ  ועוד(. מאידך   67,  4,  2וקיסריה( יחסית למיקום האסדה ולכבישים הראשיים באזור )כבישים  

 עם שכיחות גבוהה של רוחות מערביות )מכיוון הים אל   רסיות רוםוומאופיינת בהופעת הבריזה הימית ואינ

היבשה( במהלך רוב שעות היום, אשר בעלות עוצמה גבוהה יחסית ומסייעות לפיזור יעיל של המזהמים.  

כתוצאה, חלה ירידה כללית של ריכוזי המזהמים כגון תחמוצות חנק ובנזן הנובעים מהתחבורה בעונת הקיץ,  

 ל.בהשוואה לעונת המעבר והחורף בהן הריכוזים הסביבתיים גבוהים יותר, כאמור לעי

 . ניתן 2020-ו  2019במהלך השנים    בממוצע חודשי מוצגות מגמות ריכוזי הבנזן    13תרשים  וב  12תרשים  ב

להבחין בעליית ריכוזי הבנזן בחודשי עונות המעבר והחורף, וירידת ריכוזים בעונת הקיץ המאופיינת ברוחות 

 מערביות במהלך שעות היום, בכל תחנות המדידה.  

לאחר הפעלתה בשגרה    2020, טרם הפעלתה של אסדת לוויתן וגם בשנת  2019מגמה זו נרשמה במהלך שנת  

  כמחזורית וחוזרת על עצמה בשנתיים האחרונות מאז תחילת מדידות הבנזן.  . מגמה זו מסתמנת2020במהלך  

עפ"י התרשימים הנ"ל, הריכוזים בחודשי החורף גבוהים יחסית לריכוזים בעונת הקיץ, בהתאם להסבר לעיל, 

 מערך הסביבה היממתי. 32%-למרות העובדה שכאמור, ריכוזי הבנזן נשמרו בתחום נמוך מ

 םהתנאים המטאורולוגיי

במרחב האיגוד בעונות השונות ה מושפעות מהתנאים המטאורולוגים  כאמור לעיל, מגמות הריכוזים בסביב

רסיות ברום המונעות פיזור יעיל של הזיהום וום המלווים באינישוררים מצבים סינופטי  בעונת הקיץ   בשנה. 

צפון מערביות כתוצאה  -ים בשעות היום הם מערביותיהנפלט מהארובות הגבוהות. כיווני הרוחות הדומיננט

רסיות קרקע חזקות ומתמשכות לעומת וומאופיינת בהופעת אינ  עונת החורף מהבריזה הימית בשעות היום.  
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)בע הקרקע  בגובה  הנפלט  האוויר  זיהום  של  יעיל  פיזור  המונעת  הקיץ,  בעונת  מהתחבורה(.  יאלה  קר 

יר קר מאוד בשעות הבוקר המוקדמות הנו צמוד לפני ובהן אורסיות אלה מתרחשות בשעות הבוקר  וואינ

הקרקע, ופליטות התחבורה בשעות עומס בוקר נלכדות בשכבת זו ללא יכולת פיזור יעיל. תנאים דומים 

לאחר שקיעת השמש. תופעה זו גורמת לעליות בריכוזי תחמוצות החנקן וגם בנזן   אחה"צ קיימים בשעות  

 הנפלטים מכלי הרכב. בעונה זו כיווני הרוח הדומיננטיים הם מהגזרה המזרחית. 

 לא ניתן   ,8-11, ותרשימים  14-16בטבלאות  השפעת אסדת לוויתן: בהתאם לאמור לעיל, ועל פי הנתונים  

להבחין בהבדלים משמעותיים בנתונים לפני ואחרי הפעלת האסדה. בריכוזי הבנזן לתחנות נחשולים, מעיין  

 צבי וקיסריה.

 לבין ריכוזי הבנזן xNOמתאם )קורלציה( בין ריכוזי 

בשלושת תחנות הניטור קיסריה,   2020בממוצע יממתי שנרשמו במהלך כל שנת    xNO-בהתאם לנתוני בנזן ו

  ניתן להבחין במתאם הקיים במהלך השנה בין ריכוזי הבנזן לבין  14תרשים  במעין צבי ונחשולים, המופיעים  

של  עיקרי  כמקור  מהתחבורה  הפליטות  על  המצביע  דבר  אלו,  הניטור  בתחנות  החנקן  תחמוצות  ריכוזי 

 מופיע אותו מתאם בתאריכים נבחרים בתחנות אלו.  15תרשים ב הריכוזים הנרשמים בהן. 

כרמל, בממוצע יממתי, בהשוואה לערך הסביבה  -מגמת ריכוזי בנזן בשטח איגוד ערים שרון.  10תרשים 

 (2020ועד סוף  2019ינואר )תחילת המדידות מהיממתי 

נתוני תחנת הניטור מעיין צבי נפסלו לאחר שנמצאה פליטה של אדי דבקים    2019בין החודשים מאי עד יולי )*( 

, לא נמדדו חומרים מאורגנים נדיפים היות  2019עד יוני   2019בין החודשים מאי  במבנה התחנה החדשה שהוצבה.

 ועדיין לא הופעלו מכשירי הניטור שנרכשו ע"י האיגוד.
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ך  כרמל, בממוצע יממתי ]חל"ב[, בהשוואה לער-מגמת ריכוזי בנזן בשטח איגוד ערים שרון .11תרשים 

  2020היממתי בשנת הסביבה 

 

 ומזהמים נוספים מיקום תחנות הניטור המנטרות בנזן  .4איור 

 

 2020 בשנת כרמל-בתחום איגוד ערים שרוןממוצע חודשי, במגמות ריכוזי הבנזן ]חל"ב[  . 12תרשים 
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 2020 לשנתכרמל, ממוצע חודשי -מגמת ריכוזי הבנזן ]חל"ב[ בתחום איגוד ערים שרון .13תרשים 

 

ין צבי, קיסריה ונחשולים, י, בממוצע יממתי, ]חל"ב[ בתחנות מעNOx-מתאם בין ריכוזי בנזן ו  .14תרשים  

2020    

   2020ן צבי, בשנת  י]חל"ב[ במעי, בממוצע יממתי, NOx-מתאם בין ריכוזי בנזן ו

 

   2020, בממוצע יממתי, ]חל"ב[ בקיסריה, בשנת  NOx-מתאם בין ריכוזי בנזן ו
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    2020, בממוצע יממתי, ]חל"ב[ בנחשולים*, בשנת NOx-מתאם בין ריכוזי בנזן ו

 

 2020תחילת הפעלתה שחל התחנה החדשה במחצית מרץ * 

 , ממוצע שעתי ]חל"ב[, בתחנת הניטור מול אסדת לוויתן xNO-מתאם בין ריכוזי בנזן ו.  15תרשים  

 08/10/20, בממוצע שעתי ]חל"ב[ בקיסריה, בתאריך NOx-מתאם בין ריכוזי בנזן ו

 

  08/10/20ין צבי, בתאריך י, בממוצע שעתי ]חל"ב[ במעNOx-מתאם בין ריכוזי בנזן ו
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 12/10/20-16/10/20, בממוצע שעתי ]חל"ב[ בנחשולים, NOx-בין ריכוזי בנזן ומתאם 

 
 

 סיכום מדידות בנזן

לו .1 אסדת  מול  החוף  קו  לאורך  ניטור  בתחנות  שנעשו  המדידות  ממצאי  פי  שינויים ועל  היו  לא  יתן, 

נרשמו חריגות  )לאחר הפעלת האסדה( ביחס לריכוזי הרקע ולא    2020משמעותיים בערכי הבנזן בשנת  

 מהתקן היממתי והשנתי בערכי בנזן.

מצביעות על ריכוזי בנזן נמוכים   2020-ו  2019מדידות הבנזן בתחנות הניטור של האיגוד במהלך השנים   .2

-חל"ב( ו  1.2מערך הסביבה היממתי )  32%אשר לא חרגו מערך הסביבה היממתי ונשארו ברמה שמתחת ל

 מערך הסביבה השנתי.   40%

זי בנזן נרשמות בעונות והמעבר והחורף, בעת כיווני רוח מהגזרה המזרחית אשר מיוחסים  עליות ריכו .3

קר למקורות תחבורתיים. ברוב המקרים ניתן למצוא מתאם בין עליות  ילמקורות יבשתיים של המזהם ובע

 ממקור תחבורתי לבין עליות מקבילות של ריכוזי בנזן. xNOבריכוזי 
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 2020בשנת ירועי זיהום אוויר א 

עם הקמת מערך ניטור האוויר, אירוע זיהום אוויר הוגדר ע"י האיגוד כמצב שבו נרשמת עליית ריכוזים של 

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

דקות רצופות ערכים של   30במשך  הכוח הפחמית "אורות רבין". אירוע זיהום אוויר מוגדר כאשר נרשמים  

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

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

וע לאירוע הינה "הפסקה" בעליית הריכוזים למשך שלוש ההפרדה בין איר  חריגה מערכי הסביבה המרביים. 

חצאי שעות של עליות ריכוזים. באירוע   5שעות רצופות לפחות. יתכן אירוע זיהום אוויר אחד, שבו ימדדו  

מעין זה, ערך האירוע שיקבע יהיה הערך החצי שעתי המרבי שנמדד מבין אותן חמש חצאי שעות. אירועים 

נרשמים כאירועים ממקור "אורות רבין", לאחר בדיקת כיוון הרוח,   XNO-ו  2SOוזי  של עלייה בו זמנית בריכ

בלבד, נרשמים כאירוע "ממקור אחר", לרוב ממקור פליטות    XNOלעיל. אירועי עליית ריכוזי    18טבלה  עפ"י  

    התחבורה. 

הבאים,  18טבלה  ו,  17טבלהב הן    ובתרשימים  ביותר  המושפעות  הנייחות  הניטור  תחנות  נתוני  מופיעות 

וקרון    מפליטות נחשולים  צבי,  כגון קיסריה, מעיין  ניטור  תחנות  והן מפליטות התחבורה.  רבין"  "אורות 

השנים   בין  והוקמו  יחסית  חדשות  אלה  ותחנות  היות  בטבלה  מופיעות  אינן  בנתניה,    2020-2017איגוד 

 בוחנת מגמות מספר האירועים   17טבלהיותר מפליטות "אורות רבין". כמו כן,    מופחתומושפעות באופן  

, והן התחנות המושפעות ביותר מפליטות תחנת הכוח 2002בתחנות הניטור הוותיקות יותר הפועלות משנת  

 אורות רבין לאורך השנים. 

 2020מספר אירועים לפי תחנת ניטור ומקור הזיהום בשנת  . 17טבלה

 תחנת ניטור  אורות רבין  מקור אחר* 

 בית אליעזר 9 5

 חדרה 4 4

 ברקאי  0 15

 קיסריה  0 2

 אליקים  0 6

 פרדס חנה 1 3

 אליכין  4 3

 מנשה 15 3

 גבעת עדה  0 0

 גן שמואל  1 3

 המעפיל 0 1
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 מגל 0 0

 כרם מהר"ל  0 0

 כרמל -אל יתילד 0 2

 עמיקם  0 0

 פחם-אום אל 0 83

130 34  

  אירועים 164 סה"כ

 או מקור תעשייתי אחר רבין, לרוב מקור תחבורתימקור שאיננו תחנת הכוח אורות *

 2002-2020סיכום מספר אירועי זיהום אוויר בתחנות הניטור* בין השנים . 18טבלה 

 

 שנה
 

 סה"כ  

 ירועים א

 מס'  אירועים 

 מתחנת הכוח "אורות רבין"

 מספר אירועים 

 ממקור אחר 

2020 164 34 130 

2019 208 54 154 

2018 266 69 197 

2017 369 106 263 

2016 385 126 259 

2015 422 146 276 

2014 489 182 307 

2013 451 178 273 

2012 602 244 358 

2011 714 253 461 

2010 514 213 301 

2009 510 259 251 

2008 625 264 361 

2007 596 206 390 

2006 620 198 422 

2005 600 182 418 

2004 733 308 425 

2003 566 134 432 

2002 865 352 513 

   17טבלה* לפי נתוני תחנות הניטור המופיעות ב
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 בדיקת מגמת מספר אירועי הזיהום

אירועים בתחנות המופיעות   164נרשמו סה"כ  2020, בשנה 18טבלה וב  17טבלהבהתאם לפירוט המופיע ב 

מסה"כ כל האירועים,   21%אירועים ממקור ארובות תחנת הכוח "אורות רבין", המהווים    34ברשימה, מהם  

    תי. אירועים ממקור "אחר", בעיקר ממקור פליטה תחבור 130-ו

 . 2019בסה"כ מספר האירועים שנרשמו בכל תחנות הניטור הנ"ל, לעומת שנת  21%חלה ירידה של  •

בשנת    54, לעומת  2020אירועים בשנת    34:  במספר האירועים ממקור אורות רבין  37%חלה ירידה של    •

   (. 17תרשים ראה ) 2019

הירידה  ירידת הריכוזים הסביבתיים נבעו מ  -  הסיבות לכך, כאמור בפרק סיכום מצב איכות האוויר •

בעקבות קיזוז של    2019ביחס לשנת    2020הנוספת בפליטות תחנת הכוח אורות רבין, שחלה בשנת  

, במסגרת דרישות היתר הפליטה. כמו כן, בשנה זו הייתה ירידה  1-4ות הייצור  ימי פעילות ביחיד  177

והמגבלות  הקורונה  נגיף  התפשטות  עקב  במשק  רבות  בפעילויות  מהאטה  כתוצאה  החשמל  בייצור 

בנוסף, חלה ירידה בתכולת הגופרית בסוגי הפחם שנצרכו    שהוטלו על פעילות המשק ע"י המדינה. 

 . 2020בתחנת הכוח בשנת  

במקביל, חלה ירידה במספר האירועים הנובעים ממקור תחבורתי )מקור אחר( עקב הפחתת הפליטות  •

 , עקב התפשטות נגיף הקורונה. 2020מהתחבורה בעקבות המגבלות והסגרים שהוטלו על המשק בשנת  

 בדיקת מגמות האירועים לפי תחנות הניטור המושפעות מפליטות תחנת הכוח אורות רבין 

 מרבית אירועי זיהום ממקור אורות רבין נרשמים בתחנות הניטור בית אליעזר, חדרה,   ,20רשים  תעפ"י  

 מנשה, פרדס חנה, אליכין וגן שמואל.  

במספר האירועים ממקור אורות רבין וממקור אחר בהשוואה    50%: בתחנה זו נרשמה ירידה של  בית אליעזר

 .  2019לשנת 

ממקור   2019בתחנת ניטור זו לעומת שנת    2020במספר האירועים בשנת    43%: נרשמה ירידה של  חדרה

 . 2019-אירועים ממקור אורות רבין ב 7לעומת  2020- אירועים ב 4אורות רבין: 

 2020-ב  15:  2019בכמות האירועים לעומת אלה שנרשמו בשנת    עלייהבתחנת ניטור מנשה נרשמה    :מנשה

בממוצעים ארוכי טווח בתחנת ניטור  2SO- . מבדיקת ריכוזי ה36%-, כלומר, עלייה של כ2019-ב 11לעומת 

, גם בתחנת ניטור מנשה חלו ירידות משמעותיות 2SOזו, וכפי שדווח בפרק מצב איכות האוויר בנוגע למזהם  

בריכוזים בממוצע חודשי ובממוצע שנתי, בהתאם לירידה שחלה בפליטות אורות רבין כאמור לעיל. על כן  

ניתן לומר כי אירועי הזיהום בתחנה זו, אשר מתרחשים לפרקי זמן קצרים של חצי שעה, מושפעים מתנאי  

מבחינים   16תרשים  בלפרקי זמן קצרים.  ת פלומת הזיהום באזור התחנה  אקלים רגעים הגורמים לנחית-מיקרו

 .  2019לריכוזים בשנת  בהשוואה 2020בממוצע חודשי בשנה  2SO-בירידה בריכוזי ה
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 2020-ו 2019בתחנת הניטור מנשה בין השנים  2SO-הפחתת  ריכוזי ה .16תרשים 

 

 חל"ב   1.4בממוצע חודשי וגם בממוצעים השנתיים:    2SO-חלה ירידה משמעותית בריכוזי ה  ,16תרשים  עפ"י  

בריכוזים שנרשמו בתחנה   57%. כלומר, חלה הפחתה כללית של  2020חל"ב בשנת    0.6לעומת    2019בשנת  

 זו. 

 . 2020-ב 1לעומת  2019- ב 6 :במספר האירועים ממקור אורות רבין  83%נרשמה ירידה של : פרדס חנה

עלייה באירועים ממקור אחר.  : בתחנה זו חלה ירידה במספר האירועים ממקור אורות רבין אך חלה  אליכין

 חלק מעלייה זו נובעת מהשפעת פליטות מפעל גת על תחנת הניטור. 

ירידה של    :גן שמואל בשנת   1לעומת    2019בשנת    5:  במספר האירועים ממקור אורות רבין  80%נרשמה 

2020 . 

קר  י ובמספר האירועים ממקור "אורות רבין" בתחנות הניטור נבעה בע  SO2-ההפחתה המשמעותית בריכוזי ה

דו גופרית  פליטות  חנקן שהותקנו במהלך  -מהפעלתם המלאה של הסולקנים להפחתת  ותחמוצות  חמצנית 

(. כמו כן, מגמת הירידה 80%-90%)הפחתה של בין    6-ו  5בארובות יחידות הייצור הגדולות,    2017-2016

יהום בשנים האחרונות נובעת גם כתוצאה מהפחתה בהעמסת התחנה והירידה בצריכת בפליטות ובאירועי הז

 חלה ירידה בתכולת הגופרית בסוגי הפחם שנצרכו בתחנת הכוח.  2020הפחם. בנוסף, בשנת 

על אף הפחתה זו בפליטות מתחנת הכוח "אורות רבין", עדיין נותרו ארבע יחידות ייצור פחמיות ותיקות 

חמצנית ותחמוצות חנקן. על כן, -( ללא אמצעים כלשהם להפחתת פליטות גופרית דו1-4פעילות )יחידות  

שמספרם  למרות  רבין",  ב"אורות  שמקורם  אירועים  הקרובות  הניטור  בתחנות  להירשם  ממשיכים  עדיין 

כאמור,   אחוזים.  בעשרות  עקב  הופחת  האירועים  במספר  עלייה  חלה  זאת,  לעומת  מנשה  הניטור  בתחנת 

   .והתנאים המטאורולוגיים המקומיים הרגעים ה לתחנת הכוחקרבתה הרב
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היה    2020עד    2018האירועים בשנים    פרכתוצאה מהפעלת המתקנים להפחתת הפליטות, שיעור הירידה במס

   לעומת שיעורי ההפחתה בשנים הקודמות.  3גבוה בפי 

 2002-2020סיכום אירועי זיהום אוויר בין השנים  . 17תרשים 

 

 חודשי השנה , לפי 2020חמצנית ותחמוצות חנקן בשנת -אירועי גופרית דו מספר. 18תרשים  

 

 לפי שעות ביממה 2020אירועי גופרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן בשנת  מספר .19תרשים 
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 לפי תחנות ניטור 2020אירועי גופרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן בשנת  מספר . 20רשים ת

 

 ניתוח תוצאות הניטור עפ"י המצבים המטאורולוגים השכיחים באזור 

מטרים מעל פני הקרקע ולכן מושפע   250נפלט מגובה רב של    "אורות רבין"זיהום האוויר מתחנת הכוח  

המטאורולוגים מהתנאים המטאורולוגים ברום. פליטות התחבורה נעשות מגובה הקרקע ומושפעות מהתנאים  

בעונת הקיץ וזיהום   השפעת הפליטות מתחנת מהכוח מורגשתניתן לראות כי    17תרשים  מעל פני הקרקע.  

מצבים  שוררים  הקיץ  בעונת  החורף.  בעונת  בעיקר  נמדד  תחבורתיים,  בעיקר  "אחרים",  ממקורות  אוויר 

 רסיות ברום המונעות פיזור יעיל של הזיהום הנפלט מהארובות הגבוהות. וו המלווים באינ סינופטיים

בעונת הקיץ, המונעת פיזור יעיל  קרקע חזקות ומתמשכות לעומת אלה אינוורסיותבעונת החורף מתרחשות 

רסיות אלה מתרחשות בשעות הבוקר בהן  וושל זיהום האוויר הנפלט בגובה הקרקע )בעקר מהתחבורה(. אינ

אויר קר מאוד בשעות הבוקר המוקדמות הנו צמוד לפני הקרקע, ופליטות התחבורה בשעות עומס בוקר 

שקיעת לאחר    אחה"צל. תנאים דומים קיימים בשעות  קרקע ללא יכולת פיזור יעיב  אינוורסיהנלכדות בשכבת  

 תופעה זו גורמת לעליות בריכוזי תחמוצות החנקן הנפלטים מכלי הרכב.  .(18תרשים )ראה  השמש
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 )מעבדת השפכים( מעבדה לכימיה אנליטית ה

בשנת   הוקמה  וקולחין  לבדיקות שפכים  אנליטית  לכימיה  מטרה   1981המעבדה  לעצמה  גוף   להיותושמה 

דגימות שפכים וקולחין עבור רשויות ותעשיות הנמצאות ברחבי האיגוד. דגימות מקצועי ומרכז נתונים עבור  

מנת  על  וזאת  הציבוריים  ההולכה  לקווי  המזרימים שפכים  גופים  של  רחב  ממגוון  יום  מידי  נבדקות  אלו 

 ולהבטיח את תפקודם התקין של מכוני הטיהור באזור.

נה לספק שירותי בדיקה העונים על דרישות הרשויות השונות תוך הקפדה על התאמה יהמעבדה המדיניות  

לנוהלי הבדיקות, תקנים ותקנות לאומיים ובינלאומיים מחייבים. כאשר, חלק ניכר מפעילות המעבדה הינו 

ה אמינות  עומד בבסיס  בדוגמה  והטיפול המקדים  הדיגום  ומוסמך.  באופן מקצועי  תוצאות ביצוע הדיגום 

המעבדתיות המסופקות על ידי המעבדה. הפעלת מערך דיגומים ובדיקות באיגוד מאפשרת תיאום בין מעבדת 

אמינות  תוצאות  מספקת  השפכים  מעבדת  התוצאות.  ניתוח  ועד  הבדיקה  משלב  תעשיות  לאגף    השפכים 

  וק העזר של האיגוד,מהשטח עליהן ניתן להתבסס לצרכי אסדרה סביבתית במסגרת כללי תאגיד מים וביוב, ח

 .אירועי הזרמות חריגות וגלישות לסביבה, תכנון סביבתי וכיוצא בזה ם, רישוי עסקי

המעבדה מבצעת בדיקות כימיות של שפכים וקולחין מסוגים שונים לקביעת הרכבם ואיכותם ופועלת תחת 

השוואת מיומנות  סטנדרטים מחמירים. כחלק מעמידה בסטנדרטים אלו המעבדה משתתפת בכל שנה במבחני  

((Proficiency Testing   בינלאומיים המעידים על כשירותה לספק תוצאות מהימנות. בכל שנתיים עוברת

האיכות   תקן  על  שמירה  לצורך  מעבדות  להסמכת  הלאומית  הרשות  ידי  על  הסמכה  חידוש    ISOהמעבדה 

צבת את עצמה ברשימת . כמו כן, בכל שלוש שנים עוברת המעבדה מבדק של משרד הבריאות וממ17025

ידי   על  המסופקות  הבדיקות  תוצאות  לעיל  האמור  מכל  כתוצאה  הבריאות.  המוכרת של משרד  המעבדות 

קוחות המעבדה ניתן למנות מכוני בין למעבדת השפכים באיגוד מאופיינות ברגישות גבוהה ואמינות מוכחת.  

 וביוב ועוד.טיהור שפכים, רשויות מקומיות, מפעלי תעשייה, תאגידי מים 

 : תחומי העיסוק של המעבדה

 ביצוע דיגומים ובדיקות של שפכים כדי לקבוע את איכות הזרמתם למערכת הביוב.  .1

 ביצוע דיגומים ובדיקות של קולחין כדי לקבוע את איכותם להשבה.  .2

 ביצוע דיגומים ובדיקות של בוצות כדי לקבוע את סיווגם ואיכותם.  .3

 חבי הארץ.מתן שרותי דיגום ללקוחות מכל ר .4

 המכשור במעבדה

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

 (ICP-OES  Inductively Coupled Plasmaות  ומכשיר למדידת מתכ UV-Vis ממוחשב לעבודה בתחומי
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Optical Emission Spectroscopy )   ,המאפשרים אנליזה מהירה אמינה במספר רב של יסודות בו זמנית

מגוון רחב של מכשירים אנליטיים הבאים לתת מענה למגוון בדיקות.  ם . בנוסף קייברגישות ובדיוק גבוהים

מעבדת האיגוד מצוידת במכשירי דיגום אוטומטיים המוצבים בשוחות הביוב ודוגמים בכל שעות היממה.  

המעבדה רכשה מספר מכשירים חדשים, מכשיר    2020זה מוצב אצל הלקוחות בהתאם להזמנה. בשנת    כשורמ

ביו לפרוק  הדרוש  המולקולרי  החמצן  כמות  את  מודד  המכשיר  ביוכימית,  חמצן  צריכת  של לבדיקת  כימי 

החומר האורגני בדוגמה בתנאי אינקובציה. מכשיר לבדיקת חנקן כללי שמקורו בחומרים אורגנים ובאמוניה, 

דוגמאות בו זמנית   20תאים לבדיקת    20מעלות צלזיוס ומכיל    400-המכשיר משלב בלוק חימום המגיע ל

ראשונה השנה המעבדה  ל  מקודמו( דבר אשר משפר משמעותית את תפוקת הבדיקות למכשיר זה. )כפול  

 מבצעת בדיקת שדה לערך מוליכות חשמלית, בדיקת שדה זו מאפשרת להגיע למקור המזהם מהר יותר.  

שנת   של  השני  הרבעון  להטמעת  2020בתחילת  בתהליך  המעבדה  ארגוני.   החלה  לתכנון  מידע  מערכת 

המערכת מנהלת את כל שלבי המידע בשרשרת הלוגיסטית במעבדה, החל מתכנון הדיגום בשטח דרך ביצוע 

מערכת   היא  שנבחרה  המערכת  ללקוח.  ושליחתם  האנליזות  ביצוע  ועד  הדיגום  חברת   ERPותיעוד  של 

רבים. יתרונה, מלבד היכולת לעיבוד  ופיתוחה והתאמתה לצורכי הארגון דרשו זמן ומשאבים    "טייפריור"

כ של  לחיסכון  היא  ההערכה  כאשר  העבודה  בתהליכי  התייעלות  הוא  מנהלי,  עבודה    300-נתונים  שעות 

 3000-ל  הדפסות שנתיות  12,000-והדיו מיה היא כי המערכת תפחית את צריכת הנייר  י חודשיות. הציפ

 . 2022ואפס הדפסות בשנת  2021הדפסות בשנת 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לבדיקת מכשיר(  ב) ;ביוכימית  חמצן צריכת  לבדיקת מכשיר(  א) במעבדה שימוש בהם שנעשה מכשירים  .5 איור

  למדידת  מכשיר( ד)  ;ובאמוניה חשמלית  מוליכות  לבדיקת שדה מכשיר(  ג) ;אורגנים  בחומרים שמקורו כללי  חנקן

 ICP-OES מתכות
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 הבדיקות סוגי 

 קיבלה המעבדה לראשונה הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כך שהורחב  2003בחודש אפריל 

פרמטרים כימיים )אנליזות   31-מאגר שיטות הבדיקה המוסמכות. כיום המעבדה בעלת תעודת הסמכה לכ

בינ"ל המתבססות על  Standard Methods for the שונות(. הבדיקות מתבצעות בשיטות סטנדרטיות 

Examination of Water and Wastewater  ומשרד הסביבה  לאיכות  המשרד  ע"י  מוכרות  הבדיקות   .

ונהלים מקצועיים  הבריאות. המעבדה מפעילה מערכת אבטחת איכות ופועלת עפ"י נוהלי מדריך האיכות 

  Iso/Ies Guide. בהתאם לדרישות של

   :להלן רשימה חלקית של הבדיקות הנבדקות במעבדה

מדד של חומציות או בסיסיות של התמיסה מדידה זו היא אחת החשובות בהערכת טיב השפכים : ערך הגבה

והתאמתם  לתקנים השונים. ערכי הגבה קיצונים פוגעים בקווי ההולכה ויוצרים נזקים כלכלים. ערך ההגבה 

 . יתדמיינבדק בבדיקת שדה  

חשמלית זרם,  :  מוליכות  לעביר  תמיסה  של  ליכולת  חומצות יומכמדד  מלחים  להכיל  עלולים  ששפכים  ון 

  די.י ובסיסים בריכוזים שונים, ניתן להעריך את נוכחותם בדוגמא הנבדקת. הבדיקה מתבצעת בשדה באופן מי

ערכים מאחר ובדיקה זו מאפשרת לקבוע את ריכוז החומר האורגני בדוגמא הנבדקת,    :צריכת חמצן כימית

בדיקה זו   . מכון הקולט את השפכים ועלולים לפגוע בתהליך הביולוגיצ.ח.כ מהווים עומס על ה  לגבוהים ש

המעבדה.   בבדיקות  קריטית  מסה  ומהווה  וקולחין  ובשפכים  הנפוצות  הבדיקות  אחת   היא 

ביוכימית חמצן  בקטריות   :צריכת  ידי  על  ביוכימי  לפירוק  הניתן  האורגני  החומר  של  לריכוז  מדד  היא 

זיהום בחומר אורגני עלול לגרום לירידה בריכוז חמצן מומס במים ולפגוע בהתפתחות צומחים   יות. אירוב

הבדיקה מאפשרת להעריך את העומס האורגני במתקני טיפול ביולוגי בשפכים ומידת הסילוק של  . וחיים

וש חקלאי  מיועדת להערכת איכות מי הקולחין לצורך שימ כמו כן, הבדיקה .  החומר האורגני בתהליך הטיפול

  .או הזרמה למקורות מים טבעיים

מרחפים מוצקים  וייבוש.  :  כלל  סינון  לאחר  ייעודי  פילטר  על  הנשאר  החומר  משקל  את  בודקת  הבדיקה 

  . לבדיקה זו חשיבות רבה בבקרת איכות השפכים הזורמים מהתעשייה ונקלטים במתקני הטיפול המקומיים

במוצא   הקולחין  איכות  את  קובעת  גם  זו  הטיפול. בדיקה     מתקני 

מתכות כבדות הנמצאות בשפכים רעילות ועלולות לגרום להרעלת הביומסה במתקני הטיפול   :מתכות כבדות

 ICP OES (Inductively בשפכים, ולהרעלת מקורות מים טבעיים. הבדיקה מבוצעת במכשיר חדשני מסוג 

Coupled Plasma Optical Emission spectroscopy) .   המכשיר מבוסס על עירור אטומים על ידי פלסמה

יסוד. לכל  האופייני  גל  באורך  אטומים  אותם  ידי  על  הנפלטת  האור  עוצמת     ומדידת 

ושומנים ושומנים מזיקים למערכות ההולכה לתחנות השאיבה למתקני הטיפול בשפכים,   :שמנים  שמנים 
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שמנים ושומנים מתחלקים לבדיקת כל השמנים   .יוצרים סתימות ותקלות במשאבות ופוגעים באיכות הקולחין

יקת שמנים מינרלים אשר מקורם ממוסכים מכונאות ותעשיות שונות. הבדיקה מבוצעת על ידי מיצוי  ולבד

מפריד.  משפך  באמצעות  השכבות  והפרדת  אורגני  ממס  ידי  על     השמנים 

ריכוז גבוה של כלוריד מזיק     . תרכובות רבות מכילות יוני כלוריד כמו חומצה כלורית ומלח בישול   :לורדיםכ

   ת ולגידולים חקלאים. למערכת מתכתיו

 ייחודיות המעבדה 

מעבדת השפכים באיגוד הינה גוף מקצועי מוסמך שלא למטרות רווח אשר פועלת באופן עצמאי ובלתי תלוי  

הן בדיגום והן באנליזת התוצאות. בנוסף, תחת אותה קורת גג נמצא אגף תעשיות, כאשר לאנשי המקצוע בו 

הבדיקות המתקבלות עבור התעשיות השונות. בזכות מאפיינים אלו מסוגלים צוות ניסיון רב בניתוח תוצאות  

האיגוד בכלל וצוות המעבדה בפרט לתת מענה כולל המאפשר להיכנס לעומקן של בעיות כגון היכולת לקשור 

ה רחבה יותר של יאת תוצאות הבדיקות של כל מפעל לתהליך הייצור ולתהליכי קדם טיפול במפעל, לצד ראי

 ליכים, איתור מקור הבעיה וליווי התעשייה במציאת פתרונות טכנולוגים מתאימים.תה

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

 הדיגום וכלה בהנפקת תעודה עם תוצאות הבדיקות תחת הסמכה ובאיכות ומקצועיות ללא פשרות. 

הכנות לדיגום ; )ב( דיגום על גבי סירה במט"ש שרוניםדוגמאות מפעילות מעבדת השפכים: )א(  .6איור 

; )ד(  שפכי רפת ללא טיפול נדרש ולאחר טיפול נדרש)ג(  ;תת קרקעי בקו מאסף החשוד כמקור זיהומי 

 זיהום מתעשיית המזון 
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 2020השפכים בשנת סיכום עיקרי העשייה של מעבדת 

עקב מגפת הקורונה המעבדה נדרשה להתמודד עם נפחי עבודה    .הייתה שנה מאתגרת במיוחד  2020שנת  

משתנים במהלך השנה ולהתאים עצמה למצב החדש תוך שמירה על רמת שרות ומקצועיות גבוהה. המעבדה 

בהצל מעבדות  להסמכת  הלאומית  הרשות  מבדקי  את  עברה  נוסף,  אדם  כוח  מבחני  גייסה  את  ועברה  חה 

 השוואת מיומנות בין לאומיים בהצלחה.   

במהלך השנה המעבדה הגדילה את לקוחותיה ולקחה על עצמה מלבד לפעילות השוטפת פרויקטים רבים, 

ומדידת מפלסי רום הקולחין   בעמק חפר, דיגום בוצה  ובוצה ממאגר מרץ  ובדיקות שפכים  ביניהם דיגום 

שרוני מט"ש  של  במאגר  המשך  והבוצה  בזיהום,  החשודים  מרכזים  ומאספים  ביוב  קווי  דיגום  ביצוע ם, 

. בין המגזרים הנדגמים ניתן למצוא סוגים שונים כמו שפכי  הדגימות והבדיקות להקמת מט"ש נחל שכם

   שפכי מזון ותעשיות הכימיה. ,רפתות

 19טבלה  פרמטרים אשר נבדקו על ידי המעבדה.    13,180דיגומים, המכילים    2,285-במהלך השנה נדגמו כ

   . 2019בהשוואה לשנת  2020כמות הפרמטרים והדיגומים אשר התבצעו לאורך שנת  מתארת את

 2019מול  2020התפלגות של הפרמטרים וכמות הדוגמאות לאורך שנת  .19טבלה 

 חודש

 כמות דוגמאות  כמות פרמטרים 

2020 
 מצטבר 

 2020 
2019 

 מצטבר 

 2019 
2020 

 מצטבר 

2020 
2019 

 מצטבר 

2019 

 213 213 183 183 1,635 1,635 1,124 1,124 ינואר

 537 324 402 219 3,863 2,228 2,248 1,124 פברואר

 844 307 538 136 6,030 2,167 3,205 957 מרץ

 1,000 156 596 58 7,237 1,207 3,520 315 אפריל

 1,226 226 765 169 8,766 1,529 4,601 1,081 מאי 

 1,452 226 1,031 266 10,448 1,682 6,305 1,704 יוני

 1,680 228 1,216 185 12,167 1,719 7,276 971 יולי

 1,834 154 1,405 189 13,241 1,074 8,538 1,262 אוגוסט

 2,061 227 1,629 224 14,824 1,583 9,835 1,297 ספטמבר

 2,156 95 1,834 205 15,693 869 11,147 1,312 ר אוקטוב

 2,283 127 2,057 223 16,694 1,001 11,752 605 נובמבר

 2,458 175 2,285 228 17,835 1,141 13,180 1,428 דצמבר 

   2,458  2,285  17,835  13,180 מצטבר שנתי 

   205  190  1,486  1,098 ממוצע חודשי 
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 2020בשנת  התפלגות חודשית בכמות דיגומים . 21תרשים 

 

 2020כמות פרמטרים מצטברת לשנת  .22תרשים 

 

 2020כמות ביצוע דיגומים מצטברת לשנת  .23תרשים 
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 2020התפלגות בדיקות המעבדה לשנת  . 24תרשים 

 

צמצום הבדיקות  הסיבה העיקרית היא  .  בתפוקת הבדיקות  26%הייתה ירידה של    2020ניתן לראות כי בשנת  

הפרויקט הכיל מספר קטן של דיגומים   . 2019בפרויקט לתכנון מט"ש נחל שכם אשר נערך לאורך כל שנת  

ניתן לראות כי בחודשי הסגר .  שלעילאך כמות גדולה של בדיקות. השפעות נגיף הקורונה ניכרות גם בגרפים  

לדיגומים הירידה בתפוקת הביצוע מתונה יותר . ביחס  2019ישנה ירידה בדיגומים ובבדיקות ביחס לשנת  

תווספו במהלך  האשר  ההסבר טמון בלקוחות חדשים    . וזאת למרות השפעות נגיף הקורונה  7%-ומסתכמת ב

צמצום וכתוצאה מכך    ברבעון זה  צמיחה במספר הדיגומים ניתן לראות    21תרשים  ב  .הרבעון האחרון של השנה

 . (23תרשים ) הפער השנתי
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   אגף תעשיות ותשתיות

במרחב האיגוד פועלות תעשיות רבות בעלות פוטנציאל לזיהום סביבתי. אגף התעשיות באיגוד בוחן את 

לכדי אסדרה מגוון ההשפעות הסביבתיות של כלל התעשיות הקיימות במרחב, מפקח עליהן ומוביל אותן  

סביבתית. האגף עוסק בבקרה ומניעה של פליטות מזהמים לאוויר, טיפול בשפכים, מניעת זיהומי קרקע  

כגון ריח, רעש, קרינה  וכן במניעת מפגעים סביבתיים  ובפסולת  ומקורות מים, טיפול בחומרים מסוכנים 

 ואסבסט.

חסות סביבתית. לצורך כך נדרש האגף בשטח האיגוד פועלים יותר מאלף בתי עסק ומפעלים הדורשים התיי

להכיר ולהתייחס למגוון רחב מאוד של פעילויות החל מבתי עסק קטנים, דרך מתקני טיהור שפכים וכלה 

 בתחנות כוח ואסדת גז טבעי.  

האגף מלווה תעשיות ופיתוח של תשתיות משלב מתן חוות דעת מקצועית בשלבי התוכניות וההיתרים, דרך  

 ן העסק ועד לפיקוח על עמידה בתנאים וההנחיות.  מתן תנאים ברישיו

האגף מהווה אינטגרטור המקשר בין הרשויות החברות באיגוד לבין המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, 

וגורמים  ופעילים סביבתיים, מכוני מחקר  עמותות  ותכנון,  ייעוץ  כלכליות, משרדי  תאגידי המים, חברות 

 נוספים. 

נושא הגז הטבעי למרחב האיגודבנוסף   , פעל האגף לבחינת 2017בשנת    לפעילויות אלו עם כניסתו של 

 תשתיות הגז המוקמות בשטח האיגוד ואת ההשפעות העתידיות מהפעלת מערכות אלו.

הפיקוח על התעשיות כחלק מהאסדרה הסביבתית נעשה באופן שוטף וכולל סיורים במפעלים, מעקב אחר  

מי ארובות, דיגומים סביבתיים, בדיקות תקופתיות ובדיקות פתע, דיגומי שפכים, מתן חוות ניטור רציף, דיגו

כי הליכי האכיפה  והבהרות עם הנהלת המפעלים. יש לציין  ניהול תכתובות  וכן  דעת מקצועיות לרשויות 

 מבוצעים במידת הצורך ע"י המשרד להגנת הסביבה או הרשויות בהתאם לסמכותם. 

י של האגף הינו מזעור ההשפעות הסביבתיות מפעילות תעשייתית לטובת שיפור איכות הקו המנחה העיקר

 חייהם של תושבי הרשויות החברות באיגוד.

 הצוות המקצועי של האגף פועל מתוקף חוקי עזר וזאת בנוסף לתקנות הארציות:      

למערכת  –כרמל( להזרמת שפכי תעשייה  -חוק עזר לאיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרון •

 . 1996–התשנ"ו ,הביוב

 .1988–"זהתשמ חוק עזר לאיגוד ערים לאיכות הסביבה )תחנת הכוח חדרה()אגרת ניטור זיהום אוויר(, •
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 :ניתן למנות 2020בין הנושאים המרכזיים בהם עסק האגף בשנת 

 איכות אוויר: 

 פיקוח שוטף על חברת החשמל והמפעלים בתחום האיגוד. •

אסדת לוויתן )הגז הטבעי(: ליווי הרצה על האסדה לרבות ביצוע הנישובים, סיור באסדה לצורך   •

ניטור רציף על האס לרישיון עסק למיכל  בחינת המיקום שבו הוצבה מערכת  דה. בדיקת התנאים 

 הקונדנסט, מתן הערות לנוהל דיווח אירועים סביבתיים באסדה.

בני • להיתרי  סביבתיים  תנאים  מתן  החשמל:  הי חברת  של  כמתקנים    יםמחז"םה  משולב(  )מחזור 

ליווי הוצאת מכרז להקמת גדר בעלת השפעה כפולה    ,ב"אורות רבין"  1-4חלופיים ליחידות ייצור  

 .לשבירת רוח ותפיסת חלקיקים

 אתר חגית חברת החשמל: פרויקט שדרוג נתוני ניטור רציף מתחנת הכוח חגית.  •

ם מהמפעל כולל הפעלת צוות מריחים.  אילן רפאל: המשך בחינה וטיפול בתלונות על הריחות המגיעי •

 והועברו למפעל.   מועצה האזוריתכתיבת תנאים נוספים שאומצו ע"י ה 

אבן קיסר: קידום פיילוט חדשני למדידת פליטות מזהמים )סטירן ואצטון( באופן רציף לסביבה של   •

. ממצאי הפיילוט יוצגו בדוח לשנת  2020" והצבתו במפעל במהלך חודש דצמבר  אטמוספיר"חברת  

2021 . 

מחצבות ורד: מעקב אחר נתוני תחנת הניטור הרציף שהוצבה בברקאי ונקיטת פעולות לקידום הורדת   •

 יה.ימתקני הגריסה לבור להפחתת ההשפעה על האוכלוס

 יה.ילהיתר בנ ת דעתחוו איטונג: ביצוע סיורים לצורך אסדרה סביבתית טרם מתן •

 שפכי תעשייה ומכוני טיהור:

 פיקוח על שפכי תעשייה, של המפעלים המזרימים למט"ש חדרה במסגרת חוק העזר של האיגוד. •

 ליווי תאגידי מים וביוב ומועצות אזוריות במרחב האיגוד ביישום כללי תאגידי מים וביוב. •

חדרה על הגעת שומנים לתחנת השאיבה אור עקיבא  מט"ש חדרה: בחינה מקיפה של תלונות ממט"ש   •

 ועלייה בעומסים האורגניים. 

זוהר דליה: ליווי תהליך האסדרה של מפעל זוהר דליה הכולל הקמת מתקן טיפול שפכים והזרמה  •

 מתואמת ומפוקחת של שפכי המפעל למט"ש מבוא כרמל.

 ה לפעולות מתקנות למניעה.גלעם: מתן מענה לאירוע גלישת שפכים לסביבה בעקבות תקלה ודריש •

טרם   • בו,  הפועלים  המפעלים  כולל  כרמל  מבוא  למט"ש  השופט  עין  קיבוץ  חיבור  השפעת  בחינת 

 החיבור ולאחריו.

 כנית הניטור.ובנושא חיבור אתר חגית למט"ש מעיין צבי והוספת האתר לת  ת דעתבחינה וכתיבת חוו •
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 מקיפה טרם מתן היתר בניה על שדרוג מט"ש חדרה והוספת מערך טיפול שלישוני.  ת דעתכתיבת חוו •

ה על שדרוג והרחבת מט"ש עירון והוספת מערך טיפול  ימקיפה טרם מתן היתר בני  ת דעתחווכתיבת   •

MBR. 

 רישוי עסקים ונושאים נוספים: 

הבקש • להפניית  כמענה  עסקים  לעשרות  עסק  לרישיון  תנאים  ומתן  סיורים  מהרשויות  ביצוע  ות 

 המקומיות.

הכוח   • בתחנת  שבוע,  בסופי  רעש,  ליצור  העלולות  קיטור  שחרור  שכוללות  עבודות  ביצוע  מניעת 

 .1OPCחדרה 

מתן היתרי בנייה למחסנים חדשים במפעל המחזיק חומרי נפץ לאחר ביצוע בחינה מקיפה ומעודכנת   •

 של מרחקי ההפרדה הנדרשים על פי חוק.

 טיפול חדשניים להפחתת פליטות חלקיקים בקמיני עץ ביתיים.בחינת אמצעי  •

הוצאת דו"ח מפורט על המפגעים הסביבתיים באתר הטמנת פסולת אביבית אשר היווה בסיס להוצאת   •

ריח  למפגע  שגרמו  הפנימיות  הבעירות  וחיסול  השיפועים  הסדרת  עד  פסולת  קליטת  לאי  דרישה 

 לשכונות המגורים הסמוכות. 
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 איכות אוויר בתעשייה 

האיגוד מלווה את הרשויות בפיקוח על פליטת מזהמים לסביבה מעסקים שונים כגון תחנות כוח, מפעלים 

השורפים דלק או גז ליצירת קיטור, מפעלים המשתמשים בממסים אורגנים ובחומרים נדיפים בתהליך הייצור 

 ומחצבות.  

מוקדיות" לשני סוגים עיקריים: הראשון הוא "פליטות  ניתן לחלק את פליטת המזהמים לאוויר מהתעשייה  

והאיכותי של המזהמים המתועלות לסביבה דרך ארובות ובאופן שבו ניתן להעריך במדויק את ההרכב הכמותי  

שנפלטים. הריכוזים הנמדדים בארובה מושווים אל ערכי הפליטה שנקבע ספציפית בהתאם לתהליך ולמזהם 

 ונקבע לכל עסק בתנאי רישיון העסק או היתר הפליטה.  

נדיפים או חלקיקים אל הסביבה  בין חומרים  הסוג השני הוא "פליטות בלתי מוקדיות" שנוצרת מפליטה 

וודאות מוחלטת לגבי המיקום המדויק של מקור הפליטה אך ניתן להעריך את הכמות הנפלטת.   כאשר אין

 במקרה זה משווים את הריכוזים הנמדדים בסביבה לתקני סביבה ע"פ תקנות אוויר נקי.

 האיגוד מפעיל מערכת פיקוח על מקורות זיהום האוויר מהתעשייה ע"י האמצעים הבאים: 

 ציף המותקן בארובות המפעלים בקרה שוטפת אחר ניטור ר •

 ליווי בדיקות מזהמים בארובות המתבצעות ע"י מעבדות מוסמכות •

המושפעות   • סביבתיות  ניטור  תחנות  תוצאות  אחר  ומעקב  סביבתיות  אוויר  ניטור  בדיקות  ליווי 

 ת תעשייתימפעילות 

 סיורי פיקוח על תנאי רישיון עסק והיתרי פליטה בתעשיות  •
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 אורות רבין וח תחנת הכ

 תחנת הכוח אורות רבין בחדרה  . 7איור 

 

עד   1יחידות מס'    -  תחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה כוללת שש יחידות ייצור חשמל קיטוריות מוסקות בפחם

  3מחוברות לארובה הדרומית, ויחידות מס'    2-ו  1. יחידות מס'  1981-1984הוקמו בין השנים    1-4. יחידות  6

וחוברו לארובה השלישית   1995-1996הוקמו בין השנים     6-ו  5מחוברות לארובה השנייה מדרום. יחידות     4-ו

וה הוקמה  ביותר,  הצפונית  הרביעית,  הארובה  פליטות הגבוהה.  להפחתת  לאומית  תכנית  במסגרת  ופעלה 

לשטיפת גזי גופרית דו חמצנית מגזי הפליטה של   FGD). התוכנית כללה הקמת שני סולקנים )6-ו 5מיחידות 

להפחתת פליטות תחמוצות חנקן. הגזים,   SCRהיחידות ע"י תרחיף מימי של אבן גיר, וכן בניית שני מתקני  

דו גופרית  סילוק  הארובה   חמצנית,-לאחר  ואילו  רטובים  כשהם  הרביעית  הארובה  דרך  לאוויר  נפלטים 

הגזים מועברים לארובה זו במצבים הבאים: במהלך    . השלישית הגבוהה אינה פעילה ומשמשת כארובת מעקף

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

 נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח אורות רבין .20טבלה 

שם יחידת  

 ייצור 

הספק  מרבי ליחידת  

 [ מגוואט]יצור חשמל 
 ארובה 

 גובה הארובה

 [ מטר]

 360 1יחידה 
 250 ( 12דרומית )

 360 2יחידה 

 360 3יחידה 
 250 ( 34מרכזית נמוכה )

 360 4יחידה 

 ()*(6-ו 5צפונית )חדשה() 570 5יחידה 

 ()**(56מעקף ) –מרכזית גבוהה 

250 

 570 6יחידה  300

 סה"כ
מגוואט הספק   2,580

 מותקן 
 ארובות  4
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מועברים לארובה הצפונית החדשה הכוללת שתי ארובות פנימיות,   6-ו  5(, גזי הפליטה מיח'  FGD)*( לאחר הפעלת הסולקנים )

 מהיחידות.ארובה פנימית לכל אחת 

)**( ארובה זאת מוגדרת כארובת מעקף והיא אינה פעילה בשגרה. גזי הפליטה נפלטים דרך ארובה זו בזמן תקלה, תחזוקת 

 הסולקנים, הנעות והדממות. 

 

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

 בעת הקמתן באתר תחנת כוח.  ( 1-6) אשר הותקנו בכל יחידות הייצור

 

 צריכת פחם ואיכותו ,ייצור חשמל

בצריכת הפחם באתר "אורות רבין" לעומת   14%-בהיקף ייצור החשמל ו  17%חלה ירידה של    2020בשנת  

היו מודממות לסירוגין לצורך    6-ו  5שתי יחידות הייצור הגדולות    2017- ו  2016בשנים  נזכיר כי  .  2019שנת  

 .  2017של שנת חזרו לפעול יחד ברציפות רק במחצית השנייה  והן התקנת האמצעים להפחתת הפליטות

, נשמרת מגמת הירידה בייצור (2016-2017)למעט השנים    2012ניתן לראות כי החל משנת    25תרשים  מ

החשמל וצריכת הפחם באתר "אורות רבין". הירידה נובעת מעלייה בשימוש בגז טבעי בארץ ומתן עדיפות 

  ות בגז טבעי של חברת החשמל ותחנות בבעלות פרטית. להפעלה של תחנות כוח המוסק

 2004-2020ייצור חשמל וצריכת פחם בתחנת הכוח "אורות רבין" בין השנים  . 25תרשים 
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 תכולת הגופרית בפחם

, בעקבות ידות אלושנצרך ביחההגבלות על תכולת הגופרית בפחם  הוסרו    2018החל משנת  :  6-ו  5יחידות  

דו גופרית  להפחתת  הסולקנים  )-הפעלת  זו 2SOחמצנית  דרישה  במקום  אלה.  יחידות  של  הפליטה  מגזי   )

מ"ג/מק"ת בממוצע יממתי לעומת ערך הפליטה הקודם   150הוחמרה הדרישה לעמוד בערך פליטה מרבי של  

נעשה שימוש בפחם    2020כי בשנת  לראות  שלהלן ניתן    מ"ג/מק"ת.  מהטבלה  1,380ללא סולקנים שעמד על  

 5וכן כי חלה עלייה בתכולת הגופרית המרבית בפחם שנצרך ביחידות    0.81%בעל תכולת גופרית מרבית של  

 ביחס לשנים הקודמות.  6-ו

בתחנת   אלו  שנצרך ביחידותבתכולת הגופרית הממוצעת בפחם    %8חלה ירידה של    2020בשנת  :  4-1יחידות  

הוחמרה הדרישה לתכולה מרבית של גופרית בפחם   2017החל משנת    . 2019הכוח אורות רבין ביחס לשנת  

עד   עד    0.60%של  של  מרבית  גופרית  לתכולת  הקודמת  הדרישה  לעומת  עת  בכל  בנוסף 0.69%משקלי   .

  21טבלה  בם  . בהתאם לנתוני4עד    1ביחידות    0.43%נשארה הדרישה של תכולת גופרית שנתית ממוצעת של  

 הייתה עמידה בדרישות היתר הפליטה.

 מגמת ייצור החשמל וצריכת הפחם בתחנת הכוח "אורות רבין"  .21טבלה 

 שנה

צריכת 

פחם 

מיליון ]

 [טון

 תכולת גופרית מרבית  %  תכולת גופרית ממוצעת %  

 5-6יח' 
דרישה 

 בהיתר 
 1-4יח' 

דרישה 

 בהיתר 
 5-6יח' 

דרישה 

 בהיתר 
 1-4יח' 

דרישה 

 בהיתר 

2016 4.39 0.38% 
0.43% 

0.36% 

0.43% 

0.470% 
0.69% 

0.400% 0.69% 

2017 4.79 0.40% 0.36% 0.476% 0.463% 

0.60% 
2018 4.94 0.54% - 0.36% 0.757% - 0.440% 

2019 4.82 0.51% - 0.38% 0.669% - 0.469% 

2020 4.14 0.52% - 0.35% 0.81% - 0.590% 

 6-ו 5הוסרה הדרישה לתכולת גופרית מרבית בפחם שנצרך ביח'   2018*בשנת 
 

 תכולת אפר בפחם

להלן, בשנת   26תרשים  למשקלי בממוצע שנתי. בהתאם    13%היתר הפליטה דורש תכולת אפר מרבית של  

תחנת הכוח עמדה בסף ההגבלה הנדרשת לתכולת הגופרית והאפר בפחם. אחוז האפר בממוצע משוקלל   2020

ירידה באחוז האפר בפחם לעומת   2019לעומת    5%, המהווה ירידה של  9.0%היה    2020-שנתי ב והמשך 

כהשנים   על  עמד  הממוצע  האפר  אחוז  בהם  שנת    11%-האחרונות,  סל 2017)עד  הפחם.  בהרכב  כתלות   )
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הפחמים ממשיך להתבסס על שלושה מקורות מהם מייבאים פחם: רוסיה, דרום אפריקה וקולומביה, כאשר 

 (.7-9%הפחם הקולומביאני הינו בעל תכולת האפר הנמוכה ביותר )

 תכולת אפר בפחם הנצרך בתחנת הכוח אורות רבין  . 26תרשים 

 

 הפסקות והתנעות 

ייצור    2020בשנת    להלן  22טבלה  ל  בהתאם ביחידות  היחידות.   18  1-4התרחשו  של  והתנעות  הפסקות 

ביחידות.   6התרחשו    5-6ביחידות   שונות  תקלות  תיקון  לצורך  יזומות  הפסקות  רובן  והתנעות,    הפסקות 

לאוויר.   מזהמים  של  מוגברות  בפליטות  המלווה  מורכב  תהליך  היא  רבין"  ב"אורות  ייצור  יחידת  התנעת 

מיד מצליח בניסיון הראשון ולעיתים נדרשים מספר ניסיונות התנעה עד אשר מגיעים לשריפה התהליך לא ת

 יציבה וסנכרון של היחידה למערכת החשמל הארצית.  

גם הפסקת יחידת ייצור מלווה בפליטה מוגברת של מזהמים. הפסקות כאלו יכולות להתבצע הן באופן יזום 

היחידה של  בעומס  הדרגתית  ירידה  כדי  מתוכננות   תוך  אינן  שהפסקות  כך  בדחק  והן  מבוקר  ובאופן 

גורמת   1-4הפסקה בדחק ביחידות  ומתרחשות ע"י מערכת הבקרה של הדוד באופן אוטומטי ובפתאומיות.  

האלקטרוסטטיים(.   )המשקעים  בחלקיקים  הטיפול  מתקן  פעולת  הפסקת  עקב  מוגברת  חלקיקים  לפליטת 

להפ  5-6ביחידות   גורמת  יחידה  הפסקת  משקעים כל  בפליטות,  הטיפול  מתקני  כלל  של  אוטומטית  סקה 

 , כך שגזי הפליטה עוברים לארובת המעקף הגבוהה ללא כל טיפול.  SCR-אלקטרוסטטיים, סולקנים ו

חשוב לציין כי בזמני הפסקת יחידה בין אם מתרחשת בצורה יזומה או נפסקה בדחק, וכן בזמני ההתנעה של 

 י הפליטה של היחידה עפ"י היתר הפליטה.  היחידה אין דרישה לעמידה בערכ
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ה בלוחות הזמנים של התקנת אמצעי הפחתה בתחנות הכוח הפחמית ברוטנברג חברת החשמל יבעקבות דחי

התחיבה לבצע קיזוז של הפליטות העודפות של תחמוצות חנקן וגופרית ברמה הארצית ע"י הפסקת פעילות 

נדרש לקזז   2022-ו  2021,  2020שנקבע בהיתר הפליטה. בשנים  באורות רבין למשך זמן    1-4של יחידות  

ימי פעילות. האיגוד דרש שהפסקת הפעילות של היחידות תהיה ארוכה ורצופה   300-ו  327,  177בהתאמה  

ככל האפשר מאחר והוספת פעולות כיבוי והתנעות שלא לצורך תפגע באיכות חיי התושבים באזור. בשנת 

 דממות שתוקנה ואושרה לאחר התייחסות האיגוד.חח"י הגישה תוכנית ה 2020

 2020רשימת אירועי הפסקות יזומות ותקלות ביחידות הייצור ב"אורות רבין" במהלך שנת   .22טבלה 

 2020הינם לצורך הדגשה שאינם בשנת בצבע התאריכים המודגשים  *

 

  פרמס

 יחידה 

תאריך  

 הפסקה 

תאריך  

 החזרה

נפילה יזומה  

 או דחק 
 פירוט הסיבה להפסקת היחידה 

1 

 ימים(  5לצורך שיפוץ מתוכנן וקיזוז פליטות ) יזום  05/01/20 14/09/19

 נפסקה עקב הגנת טמפרטורה בקו קיטור  דחק  11/01/20 10/01/20

 ויסות מים בתוףונפסקה עקב תקלה ב דחק  05/02/20 05/02/20

 נפסקה עקב תקלה בטורבינה  דחק  09/12/20 09/12/20

 ימים(  14שיפוץ מתוכנן וקיזוז פליטות )לצורך  יזום  24/03/21 18/12/20

2 

 ימים(  12לצורך שיפוץ מתוכנן וקיזוז פליטות ) יזום  15/06/20 27/03/20

 יזום  22/11/20 05/11/20
לצורך עבודה על קו מתח גבוה עבור פרויקט 

 ימים( 3ים וקיזוז פליטות )מחז"םה

3 

 ימים(   3בגנרטור/קיזוז פליטות )נפסקה עקב תקלה  דחק  21/02/20 18/02/20

 ימים(  27לבקשת ניהול המערכת וקיזוז פליטות ) יזום  24/04/20 29/03/20

 יזום  17/12/20 11/09/20
 ימים(,  70לצורך שיפוץ מתוכנן וקיזוז פליטות )

 סיונות הנעה י נ 2 

4 

 לצורך החלפת בקר הגנת טורבינה  יזום  25/02/20 25/02/20

 ימים(   8לבקשת ניהול המערכת וקיזוז פליטות ) יזום  16/05/20 09/05/20

 ימים(   15לבקשת ניהול המערכת וקיזוז פליטות ) יזום  09/06/20 26/05/20

 יזום  13/07/20 19/06/20
 ימים(,   22לבקשת ניהול המערכת וקיזוז פליטות )

 סיונות הנעה י נ 2

 תקלה במערכת אויר לשריפה נפסקה עקב  דחק  01/10/20 01/10/20

 נפסקה עקב רמת מים נמוכה בתוף דחק  21/10/20 21/10/20

 יזום  03/11/20 01/11/20
לצורך עבודה על קו מתח גבוה עבור פרויקט 

 ים מחז"םה

 לצורך טיפול בתקלה בטורבינה  יזום  27/12/20 20/12/20

5 

 לבקשת ניהול המערכת  יזום  14/05/20 06/04/20

 נפסקה עקב תקלה בגנרטור דחק  08/07/20 08/07/20

 עקב תקלה במניפה יונקת  דחק  28/07/20 28/07/20

 22/12/20-סיון הנעה בילצורך שיפוץ מתוכנן, נ  יזום  11/03/21 25/09/20

6 
 דוד הלצורך עבודות תחזוקה ורישוי  יזום  07/05/20 25/04/20

 שיפוץ מתוכנן לצורך  יזום  31/10/20 02/10/20
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 מגמות הפחתה במקור של פליטות המזהמים מתחנת הכוח אורות רבין 

ירידה    2020בשנת   ייצור החשמלבחלה  רבין  היקף  באורות  הייצור  יחידות  כ  וכן  ,מכלל    19%-ירידה של 

עם זאת לאחר  .  2019בפליטות חלקיקים ביחס לשנת    3%- בתחמוצות חנקן ו  5%חמצנית,  -בפליטות גופרית דו

 5-6הישנות ויחידות    1-4ביצוע בחינה של נתוני הפליטה בתחנת הכוח אורות רבין בחלוקה בין יחידות  

 עולות המסקנות הבאות:

פעילות( ביחס  ימי    166-שעות )שווה ערך ל  4,000של  הוותיקות הייתה עלייה    1-4ביחידות הייצור   .1

  1.5%ירידה של  נרשמה    –. יחד עם זאת, מאחר והיחידות עבדו בעומס ממוצע נמוך יותר  2019לשנת  

 .מיחידות אלה  בלבד בהיקף ייצור החשמל

  טון תחמוצות החנקן   316תה ירידה זניחה של  י היכתוצאה מהירידה הקטנה בהיקף ייצור החשמל,   .2

בזמן עבודה שגרתית )ללא התחשבות   1-4טו מיחידות  שנפל  בריכוז החלקיקים   יה קטנהיעל  (1.5%)

 .  בפליטות בזמן הנעה והדממה(

ביחידות   .3 הגופרית  תחמוצות  וזאת  1-4כמות  באופן משמעותי  ירדה  זאת  לעומת  כתוצאה בעיקר  , 

 מירידה באחוז הגופרית בפחם. 

- לירידה של כבייצור החשמל אשר תרמו    30%-חלה ירידה חדה של כ   5-6לעומת זאת, ביחידות   .4

 . 2019בפליטות של כל אחד מהמזהמים ביחס לשנת  30%

בשנת   הפליטות  הפחתת  על  העיקרית  שההשפעה  הינה  העיקרית  לשנת    2020המסקנה  הינה   2019ביחס 

 2019ימי עבודה בשנת    63. הדרישה בהיתר הפליטה להפסקת פעילות של  1-4ולא מיחידות    5-6מיחידות  

נמוכות ביחס   ה, תרמ  1-4באחת מיחידות    2020ימי עבודה בשנת    177  -ו לשמירה על פליטות מזהמים 

 לשנים קודמות.

בתחנת הכוח "אורות רבין"    1-4ופליטות מזהמים ביחידות  צריכת פחם    , ייצור חשמלריכוז נתוני    . 23טבלה

  2016-2020בין השנים )בעבודה שגרתית( 

 שנה
 

2016 2017 2018 2019 2020 

היקף 

ייצור  

  חשמל 

 5,552,160 5,634,857 6,907,484 6,837,348 7,991,977 מגווט"ש 

% שינוי  

ביחס לשנה 

 קודמת

- -14.4% 1.0% -18.4% -1.5% 

שעות 

  ייצור 

 
31,502 29,048 30,898 24,253 28,007 

% שינוי  

ביחס לשנה 

 קודמת

- -7.8% 6.4% -21.5% 15.5% 
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עומס  

 ממוצע 

 

253.7 235.4 223.6 232.3 198.2 

 

צריכת 

  פחם

 - ]טון/שנה[
 

2,712,136 2,212,948 2,214,062 

% שינוי  

ביחס לשנה 

 קודמת

   

-18.4% 0.1% 

 

SO2 

  

 13,887.1 16,644.1 19,899.5 18,782.3 20,936.9 ]טון/שנה[

% שינוי  

ביחס לשנה 

 קודמת

- -10.3% 5.9% -16.4% -16.6% 

 

 

NOx 

  

 20,878.5 21,194.0 27,270.6 26,674.8 26,970.0 ]טון/שנה[

% שינוי  

ביחס לשנה 

 תקודמ

 

-1.1% 2.2% -22.3% -1.5% 

 

PM  

 641.3 635.8 668.1 533.0 543.6 ]טון/שנה[

% שינוי  

ביחס לשנה 

 קודמת

 

-1.9% 25.3% -4.8% 0.9% 

 אורות" הכוח בתחנת 5-6 ביחידות מזהמים ופליטות פחם צריכת, חשמל ייצור נתוני ריכוז .24 טבלה

 2016-2020 השנים בין(  שגרתית בעבודה" )רבין

 2020 2019 2018 2017 2016  שנה

היקף 

ייצור  

  חשמל 

 4,836,315 6,840,232 5,866,740 5,688,919 3,502,723 מגווט"ש 

% שינוי  

ביחס 

לשנה 

 קודמת

- 62.4% 3.1% 16.6% -29.3% 

שעות 

  ייצור 

 
8,674 13,081 14,269 15,897 13,281 

% שינוי  

ביחס 

לשנה 

 קודמת

- 50.8% 9.1% 11.4% -16.5% 

עומס  

 ממוצע 
 403.8 434.9 411.2 430.3 364.2 

צריכת 

  פחם

 - ]טון/שנה[
 

2,222,386 2,607,977 1,869,691 

% שינוי  

ביחס 

לשנה 

 קודמת

  

 17.4% -28.3% 

SO2  ]1,692.0 2,485.6 2,101.8 6,758.4 9,040.5 ]טון/שנה 
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% שינוי  

ביחס 

לשנה 

 קודמת

 

-25.2% -68.9% 18.3% -31.9% 

NOx  

 1,909.0 2,840.0 2,163.2 3,034.4 5,341.5 ]טון/שנה[

% שינוי  

ביחס 

לשנה 

 קודמת

- -43.2% -28.7% 31.3% -32.8% 

PM 

 64.0 91.4 106.1 102.4 144 ]טון/שנה[

% שינוי  

ביחס 

לשנה 

 קודמת

 

-28.9% 3.6% -13.8% -30.0% 

 

 

 2020פיקוח על תוצאות הניטור הרציף בארובות תחנת הכוח "אורות רבין" בשנת 

 היתר הפליטה האיגוד מפקח על תוצאות הניטור הרציף בארובות תחנת הכוח, לשם בדיקת עמידתה בדרישות  

 . 30/09/16שנמסר לחברת חשמל ע"י המשרד להגנת הסביבה לחברת החשמל בתאריך 

המזהמים העיקרים הנפלטים מהארובות בתחנת הכוח, עליהם מתקיים מעקב רציף ע"י האיגוד הם: תחמוצות 

בארובה הינו כתלות בתכולת החנקן    ותחמצנית וחלקיקים. ריכוז תחמוצות חנקן הנפלט-גופרית דו  חנקן,

ביחידות   שהופעלו  המזהם  הפחתת  אמצעי  וביעילות  הבעירה  בטמפרטורת  הנשרף,  ריכוז 6-ו  5בפחם   .

גם   חמצנית הוא כתלות בתכולת הגופרית בפחם ויעילות המערכות להפחתת המזהם שהורכבו-הגופרית הדו

. ריכוז החלקיקים הנפלטים הינו כתלות בתכולת האפר בפחם הנשרף וביעילות אמצעי 6-ו  5הם ביחידות  

בזמן אמת,   2020ההפחתה )משקעים אלקטרוסטטיים(. נתוני פליטה מארובות "אורות רבין" התקבלו בשנת  

עפ בארובות  המותקנים  הרציפים  הניטור  ממדי  באיגוד,  הבקרה  במרכז  דקות,  חמש  היתר כל  דרישת  "י 

הפליטה. פרט לריכוזי המזהמים מתקבלים באיגוד פרמטרים תפעוליים נוספים כגון עומס היחידות, כמות 

ודים, נפח גזי הפליטה, טמפרטורה בארובה, אחוז חמצן ולחות של גזי הפליטה ועוד. נתוני והפחם המוזן לד

 רכים מנורמלים.  הניטור הרציף של ריכוזי המזהמים בארובות מתקבלים באיגוד כע

 (PI  Predictiveחדשה בשם   על מנת לייעל את הבקרה והפיקוח על נתוני תחנות הכוח, האיגוד רכש מערכת

Insights)  שהינה בעלת יכולת איסוף, ניתוח והצגה בזמן אמת לכמויות גדולות של נתונים וכפועל יוצא ,

 להוציא התראות על תקלות וחריגות בנתונים. 

מפורטים בטבלה   5-6ושל ארובות    1-4ותרים ע"פ היתר הפליטה בארובות של יחידות ייצור  ערכי הפליטה המ

 הבאה.
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ערכי פליטה מרביים עפ"י דרישות היתר הפליטה, לאחר יישום תכנית הפחתת פליטות ביחידות  .25טבלה 

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

 [מ"ג/מק"ת] 6-ו 5יחידות  [מ"ג/מק"ת ] 1-4יחידות  מזהם

 150 1,380 חמצנית-גופרית דו

 150 1,300 תחמוצות חנקן 

 (2018)החל משנת  20 50 חלקיקים 

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

 הפעלה של יחידת ייצור חשמל התקיימו תנאים אלה: 

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

 תקף של מדידות הניטור אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה שנקבעו. שעתימממוצע  .2

ערך    הינורווח בר סמך    ממוצע תקף" הינו הריכוז הממוצע שנמדד בארובה בהפחתה של רווח בר סמך. "

לתחמוצות   20%לחלקיקים,    30%)  סטטיסטי המייצג את אי הוודאות של מדידה ומחושב כאחוז מערך הפליטה

  בניטור הרציף  מגדיר טווח סביב התוצאה המתקבלתלמעשה    חמצנית(. הערך המתקבל -ת דוחנקן ולגופרי

. על כן מבצעים את ההשוואה  95%בהסתברות של    " של המזהם בארובההאמיתי  "הריכוזאשר בתוכו נמצא  

 של הריכוז הנמוך ביותר בטווח אל מול תקן הפליטה.

 הנ"ל במקרים הבאים:עם זאת, היתר הפליטה מאפשר חריגה מערכי הפליטה 

 שעות לשנה 120בעת תקלה באמצעי טיפול שניוני בגזי פליטה שהותקנו, עד  •

 בעת תקלה ביחידת ייצור  •

 בזמני הנעה והדממה של יחידת ייצור  •

 בעת ביצוע בדיקות קבלה לאמצעים חדשים להפחתת פליטות מזהמי אוויר וציוד חדש ביחידת ייצור  •

 בדיקות כשירות, תחזוקה מונעת וכדומה על פי תכנית שאושרה מראש בזמן ביצוע בדיקות כיול,   •

 מכלל הממוצעים השעתיים במהלך שנה  5%מותרות חריגה בריכוז החלקיקים של  1-4ביחידות  •

 -בטבלאות ובגרפים להלן מרוכזים הערכים המרביים של המזהמים: חלקיקים, תחמוצות חנקן וגופרית דו

ב הרציף  בניטור  תחנת הכוח  חמצנית שנמדדו  רבין "כלל הארובות של  כוללים   "אורות  הערכים המוצגים 

ריכוזים גבוהים שהתקבלו עקב תקלות אך אינם כוללים את הערכים שהתקבלו בזמני הנעה והדממה. הסברים 

 על החריגות מרוכזים בפרק "סיכום תוצאות הניטור הרציף".
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, מכלל  SO2)) חמצנית-סיכום ריכוז שעתי מרבי )לאחר הורדת רווח בר סמך( של גופרית דו . 26טבלה

 2020הארובות בתחנת הכוח "אורות רבין" בשנת 

 ארובה דרומית 

 12יחידה  

 ארובה אמצעית 

 34יחידה 

 ארובה חדשה  

 5  ידהיח

 ארובה חדשה  

 6 ידהיח
 חודש 

 ינואר  118 111 737 983

 פברואר 105 110 674 943

 מרץ 224 113 736 873

 אפריל  183 102 588 836

 מאי  104 200 525 704

 יוני  125 122 347 526

 יולי  106 113 312 358

 אוגוסט 242 123 599 547

 ספטמבר  108 115 714 765

 אוקטובר 90 0 458 561

 נובמבר 148 0 871 942

 דצמבר  103 0 933 797

 מרבי ערך  242 200 933 983

 תקן 300 300 2,760 2,760

 

 2020( מארובות אורות רבין לשנת SO2חמצנית )-ריכוז שעתי מירבי של גופרית דו .27תרשים 
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מארובות   (SO2)חמצנית  -סיכום ריכוז יממתי מרבי )לאחר הורדת רווח בר סמך( של גופרית דו  . 27טבלה  

 2020תחנת הכוח אורות רבין לשנת 

 ארובה דרומית 

 (12 ) 

 ארובה אמצעית 

 (34 ) 

 ארובה חדשה  

 5 ידהיח

 ארובה חדשה  

 6 ידהיח
 חודש

 ינואר 87 85 677 882

 פברואר 89 83 657 867

 מרץ 87 84 616 764

 אפריל 90 79 572 700

 מאי  90 79 469 612

 יוני 93 92 267 333

 יולי 92 90 234 267

 אוגוסט 92 87 519 480

 ספטמבר 90 82 678 676

 אוקטובר  60 0 361 354

 נובמבר 102 0 733 775

 דצמבר  85 0 592 602

 ערך מרבי  102 92 733 882

 תקן 150 150 1380 1380

 

 2020( מארובות "אורות רבין" לשנת SO2חמצנית )-ריכוז יממתי מרבי של גופרית דו . 28תרשים 
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מארובות    (NO) סיכום ריכוז שעתי מרבי )לאחר הפחתת רווח בר סמך( של תחמוצות חנקן . 28טבלה

 2020 " לשנתאורות רבין"תחנת הכוח 

 ארובה דרומית 

(12) 

 ארובה אמצעית 

(34) 

 ארובה חדשה  

 5  ידהיח

 ארובה חדשה  

 6 ידהיח
 חודש 

 ינואר  122 154 1,021 991

 פברואר 528 316 995 1,035

 מרץ 441 199 963 1,047

 אפריל  284 100 967 1,064

 מאי  120 200 950 1,023

 יוני  231 94 920 1,027

 יולי  156 156 955 921

 אוגוסט 111 98 948 878

 ספטמבר  303 375 932 878

 אוקטובר 118 0 963 1,174

 נובמבר 143 0 905 921

 דצמבר  134 0 1,001 907

 ערך מרבי  528 375 1,021 1,174

 תקן 300 300 2,600 2,600

 

 2020מארובות תחנת הכוח אורות רבין לשנת  (NO) ריכוז שעתי מרבי של תחמוצות חנקן  . 29תרשים 
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מארובות תחנת  (NO)סיכום ריכוז יממתי מרבי )לאחר הפחתת רווח בר סמך( של תחמוצות חנקן    . 29טבלה

 2020הכוח "אורות רבין" לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" לשנת (NO) ריכוז יממתי מרבי של תחמוצות חנקן  .30תרשים 

 

 ארובה דרומית 

(12) 

 ארובה אמצעית 

(34) 

 ארובה חדשה

 5  ידהיח

 ארובה חדשה

 6יחידה 
 חודש 

 ינואר  92 94 957 911

 פברואר 144 113 906 971

 מרץ 109 93 880 937

 אפריל  127 82 942 1,000

 מאי  102 79 870 943

 יוני  108 81 811 949

 יולי  95 76 893 837

 אוגוסט 98 78 813 754

 ספטמבר  108 84 817 736

 אוקטובר 96 0 828 736

 נובמבר 102 0 875 843

 דצמבר  99 0 923 875

 ערך מרבי  144 113 957 1,000

 תקן 150 150 1,300 1,300
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סיכום ריכוז שעתי מרבי )לאחר הפחתת רווח בר סמך( של חלקיקים מארובות תחנת הכוח "אורות   . 30טבלה

 2020רבין" לשנת 

 ארובה דרומית 

 (12 ) 

 ארובה אמצעית  

(34) 

 ארובה חדשה  

 5  ידהיח

 ארובה חדשה  

 6 ידהיח
 חודש 

 ינואר  0 0 74 99

 פברואר 0 0 60 51

 מרץ 0 0 79 66

 אפריל  0 4 52 76

 מאי  0 0 79 82

 יוני  0 0 49 76

 יולי  0 0 117 204

 אוגוסט 0 0 174 89

 ספטמבר  0 0 204 91

 אוקטובר 0 0 66 119

 נובמבר 0 0 66 144

 דצמבר  0 0 84 65

 ערך מרבי  0 4 204 204

 תקן 40 40 100 100

 

 2020מרבי של חלקיקים מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" לשנת   שעתיריכוז  .31תרשים 
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         סיכום ריכוז יממתי מרבי )לאחר הפחתת רווח בר סמך( של חלקיקים מארובות תחנת הכוח "אורות   .31  טבלה

 2020רבין" משנת 

 ארובה דרומית 

(12) 

 ארובה אמצעית 

(34) 

 ארובה חדשה

 5 ידה יח 

 ארובה חדשה  

 6 ידהיח
 חודש 

 ינואר  0 0 20 31

 פברואר 0 0 20 15

 מרץ 0 0 37 25

 אפריל  0 0 19 12

 מאי  0 0 47 35

 יוני  0 0 21 26

 יולי  0 0 42 49

 אוגוסט 0 0 58 40

 ספטמבר  0 0 31 35

 אוקטובר 0 0 31 45

 נובמבר 0 0 23 51

 דצמבר  0 0 24 29

 ערך מרבי  0 0 58 51

 תקן 20 20 50 50

 

 2020ריכוז יממתי מרבי של חלקיקים מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" לשנת  .32תרשים 
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 סיכום תוצאות הניטור הרציף 

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

שעות לשנה; בעת תקלה ביחידת ייצור; בזמני הנעה והדממה של יחידת ייצור; בעת ביצוע  120פליטה, עד 

וב ייצור;  ביחידת  חדש  וציוד  אוויר  מזהמי  פליטות  להפחתת  חדשים  לאמצעים  קבלה  ביצוע בדיקות  זמן 

 בדיקות כיול, בדיקות כשירות, תחזוקה מונעת וכדומה על פי תכנית שאושרה מראש.  

 1-4חריגות ביחידות 

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

ים השעתיים במהלך שנה מכלל הממוצע  5%מ"ג/מק"ת( של    100חלקיקים של פי שניים מערך הפליטה )

 אחת.  

שנת   במהלך  שהתרחשו  והשעתיות  היממתיות  החריגות  כל  מפורטות  הבאות  בריכוז   2020בטבלאות 

כתוצאה מתקלות באמצעי טיפול או מתקלות ביחידות הייצור. הטבלה אינה   34-ו  12החלקיקים בארובות  

 כוללת ריכוזים חריגים שהתקבלו בזמן הנעה או הדממה של יחידה.   

חריגות שעתיות בריכוז החלקיקים מערך הפליטה השעתי וחריגה יממתית אחת )ריכוז   11נרשמו    12בארובה  

(. מספר שעות החריגה השעתיות מסה"כ שעות התפעול השנתי של 15/11/20מ"ג למק"ת בתאריך    50.9של  

נרשמה חריגה מדרישות ולא    ,מהזמן המותרים  5%-. ערך זה נמוך מאד יחסית ל0.1%-היחידות, מהווה כ

 היתר הפליטה.

לאחר תקלות חוזרות ונשנות בשנים   1הוחלפה מערכת הזרקת הגופרית ביחידה    2020בתחילת חודש ינואר  

האחרונות. עם זאת, גם לאחר החלפת המערכת נמשכו התקלות אשר גרמו לחריגות בעיקר במהלך חודש 

 . 2020נובמבר 

ונש חוזרות  תקלות  נרשמו  השנה  המשקע במהלך  יעילות  שיפור  לצורך  גופרית  הזרקת  במערכות  נות 

. בחלק מהמקרים התקלות במערכות הזרקת הגופרית גרמו לחריגות בריכוזי 1-4האלקטרוסטטי, ביחידות  

הייצור   יחידות  כאשר  גם  התקבלו  גבוהים  ערכים  מכיוון    1-4החלקיקים.  המקסימלי  בהספק  מופעלות 

 בעומסים גבוהים מאוד.   שיעילות המשקע האלקטרוסטטי יורדת

מ"ג למק"ת בתאריך    57.7חריגות בממוצע שעתי וחריגה אחת יממתית )ריכוז של    8נרשמו סה"כ    34בארובה  

בתאריך  30/08/20 התקבלו  החריגות  רוב  למשקע   30/08/20(.  הגופרית  הזרקת  במערכת  תקלה  עקב 

ה מסה"כ שעות התפעול השנתי של . מספר שעות החריג4האלקטרוסטטי בזמן עבודה בעומס גבוה ביחידה 

ולא נרשמה חריגה מדרישות   ,מהזמן המותרים  5%-. ערך זה נמוך מאד יחסית ל0.1%-היחידות, מהווה כ

 היתר הפליטה.
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בחלקיקים, במהלך שנת   לחריגות  הדו חמצנית    2020פרט  הגופרית  בריכוזי  חריגות  נרשמו  ובריכוזי לא 

 .1-4תחמוצות חנקן בארובות של יחידות 

 2020בשנת  פירוט אירועי חריגות בריכוז החלקיקים בארובות תחנת הכוח "אורות רבין" .32טבלה 

 תאריך ושעה  מזהם  ארובה 

ריכוז מזהם  

ללא הפחתת  

רב"ס   

 [ מ"ג/מק"ת]

ריכוז מזהם  

לאחר הפחתת  

רב"ס   

 [ מ"ג/מק"ת]

תקן פליטה  

 [ מ"ג/מק"ת]
 סיבה 

 204 219 07:00 ,09/07/20 חלקיקים  12

100 

הפסקת מניפה יונקת  

 לטיפול בתקלה  2ביחידה 

 102 117 19:00 ,16/07/20 חלקיקים  12
 בעומס גבוה,  2יחידה 

 ללא תקלה  

 106 121 20:00 ,16/07/20 חלקיקים  12
 בעומס גבוה,   2יחידה 

 ללא תקלה 

 129 144 16:00 ,20/07/20 חלקיקים  12
בעומס  2-ו 1יחידות 

 גבוה, ללא תקלה 

 תקלה במכשיר בקרה  116 131 20:00 ,13/10/20 חלקיקים  12

 תקלה במכשיר בקרה  108 123 21:00 ,13/10/20 חלקיקים  12

 119 134 17:00 ,25/10/20 חלקיקים  12
תקלה במערכת הזרקת 

 1גופרית למשקע ביחידה 

 139 154 06:00 ,04/11/20 חלקיקים  12

תקלה במערכת הזרקת 

 1גופרית למשקע ביחידות 

 2-ו

 114 129 18:00 ,15/11/20 חלקיקים  12
תקלה במערכת הזרקת 

 1גופרית למשקע ביחידה 

 144 159 19:00 ,15/11/20 חלקיקים  12
תקלה במערכת הזרקת 

 1גופרית למשקע ביחידה 

 124 139 21:00 ,16/11/20 חלקיקים  12
ניקוי יזום של  ללא תקלה, 

 1משקע ביחידה 

 117 132 16:00 ,23/07/20 חלקיקים  34

תקלה במערכת הזרקת 

גופרית למשקעים ביחידות  

 4-ו 3

 134 149 13:00 ,30/08/20 חלקיקים  34

תקלה במערכת הזרקת 

 4גופרית למשקע ביחידה 

 בזמן עבודה בעומס גבוה 

 174 189 14:00 ,30/08/20 חלקיקים  34

 125 140 15:00 ,30/08/20 חלקיקים  34

 111 126 16:00 ,30/08/20 חלקיקים  34

 112 127 17:00 ,30/08/20 חלקיקים  34

 103 118 18:00 ,30/08/20 חלקיקים  34

 ללא תקלה מדווחת 204 219 10:00 ,13/09/20 חלקיקים  34
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 5-6חריגות ביחידות 

ובריכוזי חלקיקים בארובות של יחידות לא נרשמו חריגות בריכוזי הגופרית הדו חמצנית    2020במהלך שנת  

 . 6-ו 5

כמפורט בטבלה להלן. כל   6- ו  5חריגות שעתיות בריכוז תחמוצות חנקן ביחידות    9במהלך השנה נרשמו  

ליטות של תחמוצות חנקן  החריגות מערכי הפליטה נובעים מהפסקה של הזרקת גז אמוניה למתקן הפחתת פ

(SCR .בשל תקלות שונות או לצורך תחזוקת המתקן )    לאור העובדה כי יחידות הייצור יכולות להמשיך לעבוד

 היחידות עומדות בדרישות היתר הפליטה.  –שעות  120בזמן תקלה הגורמת לחריגה עד 

 פירוט אירועי חריגות בריכוזי תחמוצות חנקן בארובות תחנת הכוח "אורות רבין"  .33טבלה 

 תאריך ושעה  מזהם  ארובה 

ריכוז מזהם  

ללא הפחתת  

רב"ס   

 [ מ"ג/מק"ת]

ריכוז מזהם  

לאחר הפחתת  

רב"ס   

 [ מ"ג/מק"ת]

תקן פליטה  

 [ מ"ג/מק"ת]
 סיבה 

5 
תחמוצות 

 חנקן 
03/02/20, 14:00 346 316 

300 

מערכת הזרקת  הפסקת 

אמוניה לטיפול בסתימה  

 בקו

5 
תחמוצות 

 חנקן 
03/02/20, 14:00 339 309 

הפסקת מערכת הזרקת  

אמוניה לטיפול בסתימה  

 בקו

6 
תחמוצות 

 חנקן 
03/02/20, 11:00 345 315 

הפסקת מערכת הזרקת  

אמוניה לחינקון קו  

 משותף 

6 
תחמוצות 

 חנקן 
03/02/20, 12:00 511 481 

מערכת הזרקת  הפסקת 

אמוניה לחינקון קו  

 משותף 

6 
תחמוצות 

 חנקן 
03/02/20, 13:00 558 528 

הפסקת מערכת הזרקת  

אמוניה לחינקון קו  

 משותף 

6 
תחמוצות 

 חנקן 
03/02/20, 14:00 468 438 

הפסקת מערכת הזרקת  

אמוניה לחינקון קו  

 משותף 

6 
תחמוצות 

 חנקן 
29/03/20, 00:00 471 441 

מערכת הזרקת  הפסקת 

 אמוניה לחינקון הקו

5 
תחמוצות 

 חנקן 
25/09/20, 02:00 405 375 

הפסקת מערכת הזרקת  

 אמוניה לחינקון הקו

6 
תחמוצות 

 חנקן 
25/09/20, 02:00 333 303 

הפסקת מערכת הזרקת  

 אמוניה לחינקון הקו
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 )ארובת מעקף( 56מעבר גזים בארובה 

נפלטים דרך ארובה   6או    5והיא לא פעילה בשגרה. גזי הפליטה מיחידה  מוגדרת כארובת מעקף    56ארובה  

(, או בזמן הנעות והדממות של היחידות. לפי הוראות היתר הפליטה FGDזו בזמן תקלה ותחזוקת הסולקנים )

שעות. בהתאם לטבלה להלן,   120עקב תקלות הוא    56הזמן המרבי המותר לגזי הפליטה לעבור דרך ארובה  

שעות בעקבות  100-ללא אמצעי טיפול בגזי פליטה במשך כ 56גזי הפליטה עברו דרך ארובה  2020בשנת 

 .6ויחידה  5וכן בזמני הנעה והדממה של יחידה  6-ו 5תקלות במתקני הסולקנים של יחידות 

 2020בשנת  56אירועי פעילות ארובה  .34טבלה 

  פירוט פעילות  שעות  תאריך 

 5הפסקת יחידה  5 06/04/20

 6הפסקת יחידה  5 25/04/20

 6הנעת יחידה  21 07-08/05/20

 5תקלה בקולטן  2 16/05/20

 5הפסקה בדחק יחידה  9 08/07/20

 5הפסקה בדחק יחידה  4 09/07/20

 5הפסקה בדחק יחידה  9 28/07/20

 6תקלה בקולטן  2 07/08/20

 6תקלה בקולטן  2 08/08/20

 6תקלה בקולטן  2 09/08/20

 6תקלה בקולטן  7 13/08/20

 5הפסקת יחידה  6.5 25/09/20

 6הפסקת יחידה  2 02/10/20

 6הנעת יחידה  13.5 31/10/20

 6תקלה בקולטן  1.5 05/11/20

 5הנעת יחידה  9.5 22-23/12/20

   101 סה"כ פליטה בארובת מעקף

 

 ממוצע שנתי של תחמוצות גופרית 

-1ע"פ הוראות היתר הפליטות קיימת הגבלה בריכוז תחמוצות הגופרית השנתי הנפלט מארובות של יחידות  

 12מ"ג למק"ת. מחישוב הממוצע השנתי ביחידות אלה התקבל בארובה    860( של  34וארובה    12)ארובה    4

חמוצות הגופרית ריכוזי תמ"ג למק"ת.    667ריכוז שנתי של    34מ"ג למק"ת ובארובה    700ריכוז שנתי של  

 השנתיים הנפלטים בארובות עומדים בדרישות היתר הפליטה. 
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 2020דיגום בארובות תחנת הכוח אורות רבין בשנת 

. הבדיקות התקופתיות בוצעו ע"י צוות 2020להלן סיכום תוצאות המדידות בארובה שהתבצעו במהלך שנת 

עמידה  רובה. תוצאות הבדיקות מראות  למדידות בא  ISO 17025מדידה של חברת החשמל המוסמך לתקן  

 ואין חריגה מדרישות ההיתר.   בערכי הפליטה של תחנת הכוח אורות רבין 

 2020באתר "אורות רבין" שבוצעו בשנת  34וארובה  12תוצאות דיגומי ארובה  .35טבלה 

 MD-12 MD-12 MD-34 MD-34 שם ארובה 

 3+4 3+4 1+2 1+2 יחידות עובדות 

 29859 29859 29857 29857 מזהה ארובה 

 03/09/20 02/09/20 22/09/20 21/09/20 תאריך דיגום 

  4,268,894   4,263,261   4,351,194  4,975,285 [ מ"ק/שעה] ספיקה בפועל 

  2,566,190   2,601,769   2,583,470  3,013,829 [ מ"ק/שעה]  ספיקה בתנאים סטנדרטים 

  30.83  30.79  31.42  35.93 [ מטר/שניה] מהירות

מזהם   

 נבדק
 ריכוז נמדד בארובה )מנורמל(  ערך פליטה  סימול 

 - 37.59 - 47.11 מ"ג/מק"ת  PM 50 חלקיקים 

תחמוצות  

 חנקן 

NOX 

as NO2 1300 
 - 1044.53 - 1024.14 מ"ג/מק"ת 

גופרית דו 

 חמצנית 
SO2 

1380 
 - 492.67 - 962.44 מ"ג/מק"ת 

פחמן חד  

 חמצני 
CO 

200 
 - 24.23 - 16.89 מ"ג/מק"ת 

 - 4.666 - 1.8473 מ"ג/מק"ת  אין תקן  HCl מימן כלורי 

 - 0.265 - 0.3549 מ"ג/מק"ת  אין תקן  HBr מימן ברומי 

מימן  

 פלואורי
HF 

 אין תקן 
 מ"ג/מק"ת 

0.2403 - 7.295 - 

 - 0.609 - 0.0599 מ"ג/מק"ת  אין תקן  Cl2 כלור

 - 0.142 - 0.2564 מ"ג/מק"ת  אין תקן  Br2 ברום 

 - - - - מ"ג/מק"ת  אין תקן  F פלואור

 Dioxin דיאוקסינים 
1.00E-

07 
 4.60E-09 - 4.94E-09 - מ"ג/מק"ת 
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 2020באתר "אורות רבין" שבוצעו בשנת  5תוצאות דיגומי ארובה  .36טבלה 

 MD-5 MD-5 MD-5 MD-5 שם ארובה 

 5 5 5 5 יחידות עובדות

 194755 194755 194755 194755 מזהה ארובה 

 25/02/20 24/02/20 23/02/20 02/20/ 23 תאריך דיגום 

 2,944,378 2,025,257 2,975,742  3,032,564 [ מ"ק/שעה]  ספיקה בפועל

 2,188,684 1,537,485 2,111,287  2,211,226 [ מ"ק/שעה] ספיקה בתנאים סטנדרטים

  20.96  14.42  21.19  21.59 [ מטר/שניה ] מהירות

 ריכוז נמדד בארובה )מנורמל(  ערך פליטה סימול  מזהם  נבדק 

   - 1.74 - מ"ג/מק"ת  PM 20 חלקיקים 

תחמוצות 

 חנקן 

NOX as 

NO2 
 128 - מ"ג/מק"ת  150

- - 

גופרית דו  

 חמצנית 
SO2 150  96.8 - מ"ג/מק"ת 

- - 

פחמן חד  

 חמצני 
CO 200  131.6 - מ"ג/מק"ת 

- - 

 - - - 0.0374 מ"ג/מק"ת  HCl 1 מימן כלורי

 - - - 0.369 מ"ג/מק"ת  אין תקן HBr מימן ברומי 

 - - - 0.127 מ"ג/מק"ת  HF 3 מימן פלואורי 

 - - - 0.047 מ"ג/מק"ת  אין תקן Cl2 כלור 

 - - - 0.2 מ"ג/מק"ת  אין תקן Br2 ברום 

 - - - - מ"ג/מק"ת  אין תקן F פלואור 

 - - - 0.046 מ"ג/מק"ת  NH3 5 אמוניה

 4.78E-09 - - - מ"ג/מק"ת  Dioxin 1.00E-07 דיאוקסינים

כספית  

 ותרכובותיה 
Hg 0.03  4.59 - - מ"ג/מק"תE-04 - 

 Cd קדמיום 
 מ"ג/מק"ת  0.05

- - 0.0015 - 

 - Tl - - 0.0689 תליום

 Sb אנטימון

 מ"ג/מק"ת  0.5

- - 0.0115 - 

 - As - - 0.0023 ארסן

 - Pb - - 0.0092 עופרת

 - Cr - - 0.0069 כרום

 - Co - - 0.023 קובלט

 - Cu - - 0.003 נחושת 

 - Mn - - 0.0009 מנגן 

 - Ni - - 0.0074 ניקל

 - V - - 0.023 ונדיום

   MO -   0.023 מולבדן 

 - Sn - - 0.0184 בדיל 

 As ארסן

 מ"ג/מק"ת  0.05

- - 0.0023 - 

 C20H12 - - - 4.55E-06 פירן -א-בנזו

 - Cd - - 0.0015 קדמיום 

 - Co - - 0.023 קובלט

 - Cr - - 0.0069 כרום
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 2020באתר "אורות רבין" שבוצעו בשנת  6תוצאות דיגומי ארובה  .37טבלה 

 MD-6 MD-6 MD-6 MD-6 שם ארובה 

 6 6 6 6 יחידות עובדות

 194756 194756 194756 194756 מזהה ארובה 

19 תאריך דיגום  0 / 2 /20 18/02/20 05/03/20 20/02/20 

 3,030,722 3,019,305 3,046,477 3,015,237 [ מ"ק/שעה]  ספיקה בפועל

 2,191,865 2,221,184 2,186,882 2,143,557 [ מ"ק/שעה] ספיקה בתנאים סטנדרטים

  21.58  21.50  21.69  21.47 [ מטר/שניה ] מהירות

(מנורמל ) בארובה נמדד ריכוז  ערך פליטה סימול  מזהם  נבדק   

 - - - 2.81 מ"ג/מק"ת  PM 20 חלקיקים 

תחמוצות 

 חנקן 

NOX as 

NO2 
 - 92.8 מ"ג/מק"ת  150

- - 

גופרית דו  

 חמצנית 
SO2 150  103.9 מ"ג/מק"ת - 

- - 

פחמן חד  

 חמצני 
CO 200  3 מ"ג/מק"ת 

- - - 

 - - 0.097 - מ"ג/מק"ת  HCl 1 מימן כלורי

 - - 0.371 - מ"ג/מק"ת  אין תקן HBr מימן ברומי 

 - - 0.128 - מ"ג/מק"ת  HF 3 פלואורי מימן 

 - - 0.043 - מ"ג/מק"ת  אין תקן Cl2 כלור 

 - - 0.181 - מ"ג/מק"ת  אין תקן Br2 ברום 

 - - - - מ"ג/מק"ת  אין תקן F פלואור 

 - - 0.059 - מ"ג/מק"ת  NH3 5 אמוניה

 5.31E-09 - - - מ"ג/מק"ת  Dioxin 1.00E-07 דיאוקסינים

כספית  

 ותרכובותיה 
Hg 0.03  5.10 - - מ"ג/מק"תE-04 

- 

 Cd קדמיום 
 מ"ג/מק"ת  0.05

- - 0.004 - 

 - Tl - - 0.0596 תליום

 Sb אנטימון

 מ"ג/מק"ת  0.5

- - 0.009 - 

 - As - - 0.002 ארסן

 - Pb - - 0.008 עופרת

 - Cr - - 0.006 כרום

 - Co - - 0.0199 קובלט

 - Cu - - 0.002 נחושת 

 - Mn - - 0.0099 מנגן 

 - Ni - - 0.0041 ניקל

 - V - - 0.0199 ונדיום

   MO     0.0199 מולבדן 

 - Sn - - 0.0148 בדיל 

 As ארסן

 מ"ג/מק"ת  0.05

- - 0.002 - 

 C20H12 - - - 4.10E-06 פירן -א-בנזו

 - Cd - - 0.004 קדמיום 

 - Co - - 0.0199 קובלט

 - Cr - - 0.006 כרום
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מגמות במצב איכות האוויר במרחב האיגוד לאחר סיום פרויקט הפחתת פליטות בתחנת  

 הכוח אורות רבין 

 2012-2020פליטת מזהמים מתחנת הכוח "אורות רבין" בשנים  .33תרשים 

 

 הריכוזים בסביבה )תחנות ניטור במרחב האיגוד(בחינת הפחתת הפליטות של גופרית דו חמצנית על  

סביבתיים באוויר באזור האיגוד נובעים ברובם המכריע מפליטות המזהם    2SOריכוזי גופרית דו חמצנית   .1

מארובות "אורות רבין". לעומת זאת, ריכוזי תחמוצות חנקן וחלקיקים הנמדדים בסביבה מושפעים גם  

 מקורות טבעיים ומעשי ידי אדם.  ממקורות מקומיים כגון תחבורה ואבק מ 

השנים האחרונות בהתאם לריכוזים שנרשמו בתחנות הניטור    10-בסביבה ב  2SOנבדקה מגמת ריכוזי   .2

במערך הניטור של האיגוד, בעיקר בתחנות הקרובות יחסית לתחנת הכוח ואשר נמצאו כמושפעות ביותר 

מפליטותיה: בית אליעזר, פרדס חנה, גן שמואל, מנשה, אליכין, המעפיל. בתחנות אלה נרשמו הריכוזים  

  NOx-ו  2SOהשנים והמספר הגדול ביותר של "אירועי זיהום" )עליות בו זמניות של    המרביים לאורך

 עפ"י קריטריונים שקבע האיגוד המהווים סמן לפליטות שמקורן בארובות "אורות רבין"(.

  2017בשנים  מתחנת הניטור בפרדס חנה.  דוגמא מובהקת להפחתה במספר "אירועי זיהום" ניתן לראות   .3

אירועים    233אירועים לעומת    6  התקבלו  6-ו  5ת אמצעי הפחתת פליטות ביחידות  לאחר התקנ  2020עד  

לא נרשמו "אירועי זיהום"    2020לפני החלת מדיניות הפחתת הפליטות. בשנת    2011עד    2008בשנים  

בתחנת ניטור בפרדס חנה, עם זאת עדיין ניתן לזהות "אירועי זיהום" מתחנת הכוח אורות רבין בתחנות 

ללא אמצעי הפחתת   1-4זורות במרחב האיגוד וזאת כתוצאה מהמשך הפעילות של יחידות  הניטור הפ

 פליטות. 
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 2SOחמצנית -ריכוזים סביבתיים של גופרית דו -יר נקי ותקנות או

לגופרית   הגדירו ערך סביבה  2013-תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר()הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ג

 חריגות בשנה מערך זה.   4חל"ב כאשר מותרות  19חמצנית בממוצע יממתי של -דו

על   נקבע  אשר  יממתי  יעד  ערך  מגדירות  למניעת  8בנוסף התקנות  להגיע  אליו שואפים  ערך  זהו   חל"ב. 

 סיכונים בריאותיים וסביבתיים אך עלייה מעל ערך זה עדיין אינה מוגדרת כחריגה מערכי איכות האוויר.

חמצנית ולהשוות -עם זאת, בכוונת המשרד להגנת הסביבה לעדכן את ערך הסביבה היממתי של גופרית דו

 חל"ב. 8אותו לערך היעד היממתי הבריאותי 

בתחנות פרדס חנה, בית אליעזר, חדרה, גן שמואל, המעפיל, מגל ומנשה, נרשמו    38  טבלהל  בהתאם .1

חל"ב(. תחנות אלה הן    8)  SO2-לאורך השנים ריכוזים יממתיים שעלו מעל ערך היעד היממתי ל

 המושפעות ביותר מפעילות תחנת הכוח. 

שבמהלך השנים מספר הריכוזים מעל ערך היעד היממתי הלך ומצטמצם, השינוי העיקרי חל  למרות  .2

 בתחנה.   6-ו 5ביחידות  SO2-בעיקר לאחר הפעלת סולקני ה

המספר הגבוה ביותר של מקרים בהם עליות מעל תקן היעד היממתי נרשם בתחנת הניטור בבית  .3

עד    92%ושל    2019מתקן היעד היממתי עד    במספר החריגות  83%אליעזר. בתחנה זו, חלה ירידה של  

 .  2015-2017, לעומת השנים 2020סוף 

בתחנות בית אליעזר, פרדס   SO2-יחד עם זאת, עדיין מתקבלים ריכוזים מעל ערך היעד היממתי ל .4

יחידות   של  הפעלתן  מהמשך  כתוצאה  וזאת  שמואל,  וגן  מנשה  טיפול    1-4חנה,  אמצעי  כל  ללא 

 חמצנית. -להפחתת פליטות גופרית דו

 [חל"ב8] SO2-מספר ריכוזים יממתיים בתחנות הניטור מעל ערך היעד היממתי ל .38טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחנת 

 ניטור 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

בית 

 אליעזר
12 18 12 5 2 1 

 0 0 0 1 0 0 חדרה

פרדס 

 חנה
4 9 6 1 1 0 

 2 2 0 2 4 2 אליכין 

 1 2 2 5 4 1 מנשה

גן 

 שמואל
4 0 3 3 0 0 

 0 0 1 2 2 1 המעפיל
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 1-4יחידות  חמצנית ותחזית לאחר שימור -בחינת עמידה בתקן הסביבתי של גופרית דו

דו  34רשים  תוב  39טבלה  ב .1 גופרית  של  יממתי  בממוצע  המרביים  הסביבתיים  הערכים  - מוצגים 

כי בשנים שלפני מצנית שנרשמו  ח לראות  ניתן  הכוח.  ביותר מתחנת  הניטור המושפעות  בתחנות 

 התקנת האמצעים להפחתת פליטות נרשמו ריכוזים אשר עוברים את ערך הסביבה היממתי.

ירידה משמעותית בערכי הממוצעים   .2 כי בשנים האחרונות קיימת  ניתן לראות  ניטור אלה  בתחנות 

בבית אליעזר )בין    66%-( ו2020לבין    2011בפרדס חנה )בין השנים    83%-היממתים בשיעור של כ

 (. 2020לבין  2013השנים 

של המשך הפעלת יחידות   2022האיגוד הריץ מודל פיזור מזהמים שבחן את ההשפעה העתידית לשנת   .3

יחידות    5-6 ושימור  ההפחתה  אמצעי  המודל    1-4עם  תוצאות  הסביבתיים.  בריכוזים  השינוי  על 

יובילו להפחתה של   5-6והפעלת אמצעי ההפחתה פליטות ביחידות  1-4כי שימור יחידות מצביעות 

חמצנית בסביבה לעומת המצב כיום וכמו כן יביאו את הריכוזים  -בריכוזי הגופרית הדו  62%-44%

 ויר נקי.והסביבתיים אל מתחת לערכי הסביבה וערכי היעד אשר נקבעו בתקנות א

 [חל"ב] SO2ריכוזים יממתיים מרביים בתחנות הניטור הסביבתיות בממוצע יממתי של  .39טבלה 

 שנה
תחנת ניטור  

 פרדס חנה 

תחנת ניטור  

 גן שמואל 

תחנת ניטור  

 מנשה

תחנת ניטור  

 בית אליעזר מ

 19 ערך סביבה יממתי

 8 ערך יעד יממתי

2008 16 17.7 9.5 17.4 

2009 18.3 25 10.2 17.4 

2010 23.7 17.8 9.1 15.7 

2011 30.7 13.6 22.2 19.1 

2012 13.3 11.6 6.5 20.4 

2013 20 14 9.8 23.5 

2014 17 13.1 6.4 12 

2015 13 11.4 14.9 21 

2016 12 8 12.5 15 

2017 16 12.3 9.8 16 

2018 9 10.2 9.5 13 

2019 9.3 6.8 12.5 11.9 

2020 5.2 5.8 8.7 8.0 

 יחידות תחזית פליטות מ

בשימור )ערך מירבי  1-4 

 ע"פ מודל פיזור( 

2.61 2.22 4.87 3.14 
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]חל"ב[ בתחנות הניטור המושפעות   SO2חמצנית  -מגמת הריכוזים בממוצע יממתי של גופרית דו  . 34רשים  ת

 2008-2020מפליטות תחנת הכוח "אורות רבין" בשנים 

 

 2SOחמצנית  -בחינת המגמות השנתיות של גופרית דו

הדו הגופרית  ריכוזי  של  המגמה  קביעת  לאורך  -לצורך  שנתי  בממוצע  הריכוזים  נבחנו  בסביבה,  חמצנית 

 2020ועד  2008חמצנית בשנים -מוצגים הריכוזים הממוצעים השנתיים של גופרית דו 35תרשים בהשנים. 

בתחנות הניטור המושפעות ביותר מתחנת הכוח "אורות רבין". לאורך השנים ישנה מגמה של ירידה בריכוזים 

חלו ירידות בערך הממוצע   2020ועד    2012-2013השנתיים הנמדדים בתחנות הניטור. לדוגמא: בין השנים  

 שמואל. בגן 45%-בבית אליעזר ו 42%-בתחנת הניטור בפרדס חנה, ב 77%-ב 2SOהשנתי של 

]חל"ב[ בתחנות הניטור המושפעות   SO2חמצנית  -מגמת הריכוזים בממוצע שנתי של גופרית דו  .35תרשים  

 2020-ל 2008מתחנת הכוח "אורות רבין" בין השנים  
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 xNO בחינת המגמות השנתיות של תחמוצות חנקן

חנקן בשנים    36תרשים  ב  בתחנות   2020ועד    2008להלן מוצגים הריכוזים בממוצע שנתי של תחמוצות 

הניטור המושפעות ביותר מפליטות תחנת הכוח אורות רבין. למרות הירידה שחלה בפליטות של תחמוצות 

מ השנים  בשלושת  מהתחנה  של 2020עד    2018חנקן  הכללית  במגמה  משמעותי  בשינוי  מבחינים  לא   ,

פרית הריכוזים השנתיים של תחמוצות חנקן הנמדדים בתחנות הניטור. ההסבר להבדל בין המגמות של גו

 חמצנית ותחמוצות חנקן הוא שריכוזי תחמוצות חנקן מושפעות גם מפליטות התחבורה. -דו

]חל"ב[ בתחנות הניטור המושפעות    NOxמגמת הריכוזים בממוצע שנתי של תחמוצות חנקן  .36תרשים  

 2020לבין  2008מתחנת הכוח "אורות רבין" בין השנים 

 

 של האיגוד   של מזהמי אוויר בסביבה בתחנות הניטור סיכום ומסקנות

רבות   .1 החשמל  ייצור  במשק  בפחם  השימוש  להפחתת  האחרונות  בשנים  האנרגיה  משרד  מדיניות 

אמצעים להפחתת פליטות בשתי יחידות הייצור הגדולות, יחידות  בתחנת הכוח אורות רבין והתקנת  

 , הביאה לירידה הדרגתית בפליטות של המזהמים מארובות תחנת הכוח לסביבה. 5-6

חמצנית  -את פליטות הגופרית הדו  86%-הפחיתו ב  5-6מתקני הפחתת הפליטות שהותקנו ביחידות   .2

 ה ביחס לפליטות לפני התקנת האמצעים.בפליטות החלקיקים ביחידות אל 63%-ותחמוצות חנקן ו

  19%-מצביעים על ירידה נוספת של כ  2020נתוני סך כל הפליטות מתחנת הכוח אורות רבין לשנת   .3

בפליטות חלקיקים וכל זאת ביחס לשנת    3%-בתחמוצות חנקן ו  5%בפליטות של גופרית דו חמצנית,  

החשמל במשק עקב משבר הקורונה ומתוספת . הירידות בפליטות הן כתוצאה מהפחתה בייצור  2019

 ( לא עבדה עקב קיזוז פליטות. 1-4ימים שבהן אחת מהיחידות הוותיקות )יחידות   177של 
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חמצנית בסביבה -כתוצאה מההפחתה בפליטות לאורך השנים, ניכרת מגמת ירידה בריכוזי גופרית דו .4

דות בערך הממוצע השנתי של  חלו ירי  2020ועד    2012-2013בממוצע שנתי. לדוגמא בין השנים   

2SO בגן שמואל. 45%-בבית אליעזר ו 42%-בתחנת הניטור בפרדס חנה, ב 77%-ב 

למרות הירידה בפליטות של תחמוצות חנקן מתחנת הכוח, לא חלה מגמת ירידה בריכוזים השנתיים  .5

חנקן בסביבה מושפעות וריכוזי תחמוצות  היות  הניטור  הנמדדים בתחנות  חנקן  גם    של תחמוצות 

 מתחבורה. 

גרמה לירידה ניכרת במספר "אירועי זיהום" האוויר    6-ו  5התקנת אמצעי הפחתת פליטות ביחידות   .6

מפעילות  כתוצאה  זיהום  אירועי  לזהות  ניתן  עדיין  זאת,  עם  רבין.  אורות  הכוח  מתחנת  שמקורם 

 ללא אמצעי הפחתת פליטות.  1-4יחידות 

הוותיקות    1-4( עם יחידות  2018-2020ת הנוכחית )המשך הפעלת תחנת הכוח "אורות רבין" במתכונ .7

גופרית דו חמצנית אשר   גורמת לריכוזים סביבתיים של  שפועלות ללא מתקנים להפחתת פליטות 

 עולים על ערך היעד היממתי במספר תחנות ניטור ברחבי האיגוד.  

הפעילות   .8 יחידות  ההפסקת  של  לשימור    2022בשנת    1-4שוטפת  העברתן  באופן לאחר  תפחית 

חמצנית -משמעותי את כלל הפליטות מתחנת הכוח "אורות רבין" ובייחוד את פליטות הגופרית הדו

. כמו כן בהתאם  2018( ביחס לשנת  86%( וחלקיקים )הפחתה צפויה של  90%-)הפחתה צפויה של כ

עמוד בכל ערכי היעד של גופרית לממצאי המודל, שבוצע ע"י האיגוד, הריכוזים הסביבתיים צפויים ל

 חמצנית.-דו
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 )מחזור משולב( בתחנת הכוח "אורות רבין"  מחז"ם

והפעל )יחידות    תהקמת  מחז"ם  מסוג  ייצור  יחידות  רבין    (70-80שתי  אורות  בהתאם   התבצעהבשטח 

 הפסקת פעילות "  –  4080ג( ולהחלטת ממשלה    5רפורמה במשק החשמל, סעיף    -  3859להחלטת ממשלה  

יופעלו באמצעות גז טבעי, מתוכננות אשר . יחידות אלו "אורות רביןתחנת הכוח ב  1-4יחידות ייצור חשמל 

מגה וואט(    600-כ  מגה וואט חשמל. תחילת הפעלת יחידת ייצור החשמל הראשונה )שתפיק  1,200לייצר  

 . 01/06/2022צפויה להתרחש )בהתאם להחלטת הממשלה( בתאריך 

להבדיל מפעילות   ,פליטההפעילות האיגוד התמקדה בבחינת הליך היתר הבנייה ובהליך היתר    2020בשנת  

יר( שהוכן לאישור תכנית תמ"א  ואיכות אושלא כללה פרק של  )  לסביבההאיגוד בבדיקת תסקיר ההשפעה  

 . 2019שנעשתה בשנת  1/13/א/10

המחז"ם הינו מערכת להפעלה משולבת של טורבינה גזית וטורבינה קיטורית במעגל אנרגיה משותף. גזי 

השריפה   גזי  גזית.  טורבינה  יסובבו  טבעי  מגז  ישמשו    שיפלטושריפה  הגזית  קיטור   ליצירתמהטורבינה 

מ' לאחר ייצור הקיטור.    80-ארובה בגובה של כשיסובב את הטורבינה הקיטורית. גזי השריפה יפלטו דרך  

טורבינת הגז וטורבינת הקיטור מחוברות לגנרטור ליצירת חשמל כאשר מערך הקירור מתבצע ע"י מי ים 

הגדלת כושר ייצור החשמל ולהפחתת   -   גבוהה  המקוררים במגדלי קירור. תהליך זה מביא לניצולת אנרגטית

 זיהום האוויר.

האבק הן מאחסון אפר פחם פליטות  האיגוד דרש מחברת החשמל למצוא פתרון לנושא  בנייה  הבמסגרת היתר  

ה כחלק מהקמת  הפחם  מערימות  מחד  זאת  ו  , יםממחז"והן  מיטבי  באופן  יבוצע  לוודא שהאחסון  מנת  על 

 .ושמטרד הפחם על השכונות הקיימות והמתוכננות ייפסק מאידך

 

  

 

 

 

 

 

 אפר מרחף 

 אפר תחתי 

 אתר אחסנת אפר הפחם בתחנת הכוח "אורות רבין" .8איור 
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טון ביום   4,000-בתהליך שריפת פחם בתחנת הכוח אורות רבין, נוצר אפר עילי ואפר תחתי בהיקף של כ

 בערמותיחד עם האפר התחתי    אוחסנוהעודפים    . בעומס מלא. אפר עילי מאוחסן בעיקר בממגורות סגורות

באזור שבו   להקים את  פתוחות,  )יחידות  ממחז"התוכנן  ולכן  80-ו  70ים  מיקום להעתיק את  צורך    היה( 

 בשטח פתוח באתר מאגר הפחם. תה יהאפר היהאחסנה. החלופה המוצעת לאחסון 

חר וזה מקרב האיגוד התנגד שבמתחם ערמות הפחם תהיה אחסנה של אפר בשטח פתוח עם הרטבה בלבד מא

. בהתאם לדרישת האיגוד ותנשימתיים בשכונות המגורים הסמוכהחלקיקים  האת הפליטות ומגביר את פליטת  

להגנת   עילי אשר בשיתוף המשרד  פחם  עודפי אפר  לאחסון  סגור  למבנה  תכנית  לאישור  הוגשה  הסביבה 

 אושרה בתנאים:

 עילי.לא תותר כל אחסנה פתוחה של אפר פחם שיקבע בגוף ההיתר  .1

אפר ללא מערך טיפול    של  לא תותר אחסנה פתוחה מכל סוג  2023החל מיוני  שיקבע בגוף ההיתר   .2

 באבק אפר הפחם.

תכנית אשר   תנדרשמאחר והעתקת מיקום אחסון אפר הפחם בתחום אתר אורות רבין מהווה שינוי מהותי,  

אמצעים למניעת אבק הפחם הן במצב סטטי של ערמות האחסון והן בפעולות של פריקה וטעינה או  תכלול  

 עבודות אחרות באתר העלולות לגרום לריחוף חלקיקים.

 

בכדי לקדם את תהליך הרישוי, הוסכם ואושר מתווה בין האיגוד ובין חברת חשמל שבמסגרתו צוות מקצועי 

משותף יבחן ויקבע פתרון טכנולוגי יישומי למניעת האבק מערימות הפחם, מהאפר התחתי ומפריקה וטעינה 

הצוות המקצועי המשותף נפגש אחת   של משאיות או עבודות אחרות באתר העלולות לגרום לריחוף חלקיקים.

   (. 37תרשים )ראה  לשבועיים לפגישות עבודה 

 אתר אחסנת הפחם בתחנת הכוח "אורות רבין"  .9איור 
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איגוד ערים שרון כרמל בנושא מניעת אבק פחם מאתר -תהליך העבודה לצוות הפריטטי חח"י .37תרשים 

 "אורות רבין" 
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בתרשים   ,בלוחות זמנים. כמו כן  ןבשלב ראשון הוגדרה תכנית עבודת הצוות באמצעות תרשים זרימה מעוג

באם לא תהיינה הסכמות על  פריטטיחח"י( או בורר  /צוינו אפשרויות של כינוס וועדת היגוי )מנכ"ל האיגוד

נקבעה  בסיסו  ועל  בעולם,  דומים  מתקנים  על  ספרות  סקר  ביצוע  כללה  עבודת הצוות  מסוימות.  פעולות 

אם לנושאים: ליכולת למצוא  רשימה של חלופות. החלופות נבחנו ע"פ קריטריוני סף לסינון חלופות בהת

פתרון מוכח להפחתת חלקיקים, תוך ההיתכנות להתקנת הפתרון באתר אורות רבין, כאשר אחוז היעילות 

להפחתת החלקיקים. נקבע עוד כי ההנחיות העיקריות במכרזי הספקים והרכש יתאמו   60%-יהיה לא פחות מ

   פרסום.הלמתן הערות טרם  ועדהוויוצגו לחברי ה

מלבד הקירוי אשר יכול לתת את הפתרון    ,אשר נגזרו מסקר ספרות  להפחתת אבק הפחם  פתרונות  12נסקרו  

אינם מספקים את הפתרון המיטבי ונדרש הוחלט שנפרד  כפתרונות יחידים ב  שאר הפתרונותכאשר  המיטבי.  

מרכיב מרכזי ומשלים לשאר מכלול הפתרונות אשר יביא לפתרון  להוות  לשלב בניהם כאשר גדר רוח יכולה  

 מיטבי.ועיקרי 

בבחינת החלופה של גדר רשת נבחנו שני סוגי גדר כאשר ההבדל העקרוני בניהם הינו צורת   (1

 :האריגה של הרשת

רשת מסוג זה שוברת את הרוח, אך אינה מונעת העברת חלקיקים של   :עוצמת רוח בלבדרשת המפחיתה  

אבק מרחף, ואינה לוכדת חלקיקים. כפונקציה של צפיפות הרשת מתבצעת שבירה של הרוח המפחיתה את 

כתוצאה מכך השחיקה   הסטטיות אמנם מופחתת, אך הסעת אבק מענן האבק המרחף   בערמותעוצמתה. 

הנוצר כתוצאה מהפעילות הדינמית באזור אינה מטופלת. בנוסף, רשת זו אינה לוכדת אבק מרחף בשל 

העובדה שהיא ארוגה באופן דו ממדי. כתוצאה מכל אלו לא צפויה הפחתה משמעותית של אבק מהתקנת 

 רשתות מסוג זה. 

רשת מסוג זה, כאשר   :מפחיתה את עוצמת הרוח ולוכדת חלקיקים בכל גודל  -  לה רשת בעלת השפעה כפו

מבצעת פעולה כפולה. מהצד ממנו מגיעה   (מתוכננת נכון )גובה רשת המותאם לגודל המערומים בשטח

הסטטיות. לעומת   הערמותהרוח מתבצעת שבירה של הרוח המפחיתה את עוצמתה ומצמצמת את שחיקת  

ת הרוח לוכדת הרשת אחוז גבוה של האבק המרחף. כתוצאה מכך מופחתת משמעותית בצד אליו נושב  ,זאת

 כמות האבק המרחף המוסע מהשטח.

 שיטת מדידה אבק הפחם בשכונת המגורים (2

יקבע   הצוות  לעבודת  במקביל  בעבודה  מוגדרים  זמנים  שבמסגרת  משותף  צוות  תת  פרוטוקול את  נקבע 

הרציונל של האיגוד במדידה    . ( 'וכוהמדידה )שיטת הבדיקה, משך הבדיקה, עיתוי הבדיקה, כמויות הבדיקות  

מכלל החלקיקים המהווה מטרד לתושבי חפציבה לפני ואחרי    לבחון באופן יחסי את ריכוז אבק הפחם  ההי

רת חב   ,לעומת זאת  .ע"י האיגוד שיטת מדידה ספקטריאלית  ההתקנת הפתרון המוסכם )גדר רשת(. ולכן הוצע
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יאלית הינה מדידה לא תקנית. רבטענה כי מדידה ספקט   Volume-Hiבאמצעות  חשמל הציעה שיטת מדידה  ה

עדיין זו השיטה   ולא לשם קבלת ערכים מוחלטים,  ההשוואלצורך  והמדידה הינה  מאחר  שעם זאת האיגוד טען  

מטכנולוגיית  האיגוד  של  ההסתייגויות  כל  למרות  כמותית  למדידה  בפועל  הקיימת  והטובה   הידועה 

 .ספקטרליות

מבוססת על טכנולוגיה עם עקרונות סטנדרטים בהתבסס על זיהוי השוני שבאורכי גל   מדידה ספקטריאלית

את   ורושם  שנאספו  החלקיקים  את  סורק  המכשיר  באמצעות ההחלקיקים.  חלקיק  כל  של  ספקטרום 

אצבע   ספקטרומטר. )טביעות  מידע  במאגרי  לנתונים  הספקטרליים  הנתונים  את  משווה  המכשיר  תוכנת 

 הות את מקורות החלקיקים ואת תרומתם באחוזים למסת המדגם שנאסף.  ספקטרליות( בכדי לז

(. דגימת אוויר בנפח ידוע TSPלמדידת כלל החלקיקים המרחפים בסביבה )  תמיועד  olumeV-Hi  מדידת

הפילטר נשקל לפני ואחרי הדיגום   שעות. החלקיקים נאספים על הפילטר.  24או    3נשאבת דרך פילטר למשך  

 .  ריכוז החלקיקים מחושב על פי משקל החלקיקים חלקי נפח האוויר שנשאבו

וועדת ההיגוי קבעה כי שיטת המדידה תהיה מסוג .  הצוות בעבודתו לא הגיע להסכמה על שיטת המדידה

Volume-Hi .בשכונת המגורים בהנחה שכל ריכוזי החלקיקים בשונה יחשבו שמקורם מערימות הפחם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ים באיזור מגורים שוואה בין סוגי מדידות של חלקיק ה .40טבלה 

 

 

 

 HI-VOLUME ספקטראלית 

 באופן כמותי כלליזיהוי  באופן כמותי הזיהוםמקור זיהוי 

 בארץ תתקני בארץ ולידציות הלא עבר

 אין הבחנה בין מקורות הזיהום תעשייה פחם, תחבורה, -הבחנה בין מקורות 

   Hi-Volumeמכשיר מדידה מסוג  .10איור 
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 ה  יבניההיתר  (3

בהתאם לסקר החלופות הוסכם ע"י הצוות המקצועי המשותף לאיגוד ערים ולחברת חשמל על התקנת  .א

אשר גם מפחיתה את עוצמת הרוח וגם לוכדת    ,טכנולוגי מסוג של רשת בעלת השפעה כפולה פתרון  

בנוסף לשיפור תנאים תפעוליים.   חלקיקים. הרשת תלווה בהתקנת מערך ערפול בהפעלה אוטומטית,

 להיתר הבנייה נקבעו התנאים: על כן בחוות דעת 

תרון טכנולוגי מסוג של רשת בעלת תוך חצי שנה מיום הוצאת היתר זה תוגש תכנית מפורטת לפ •

כנית תכלול מפרט טכני )ללא הפן המסחרי( לרבות סוג חומר  ו. התאיגודהישור  לא  השפעה כפולה

הרשת, ממדי הרשת, אופן הניקוי של הרשת, סוג הערפול והמיקומים של הרשת ומערך הערפול  

 בשטח. 

, יחל יישום הפתרון  13/1א//10, תכנית תמ"א  2022תנאי להפעלת המחז"ם ולא יאוחר מיוני  כ •

 . 2023השפעה כפולה ויסתיים לא יאוחר מיוני הרשת בעלת השל 

במסגרת    שעה. למ"ק    16,000בספיקה של    1-4חידות ייצור  יכיום מוזרמים לנחל חדרה מי קירור מ .ב

ל נבחנה האפשרות  זו,  יחידות  להזרמה  המשך  הבקשה  כך ש1-4נחל חדרה עם השבתת  משך  ית, 

של מי ים )ולא מי קירור( באופן קבוע בדומה למצב   4ות הפעלת משאבה של יחידה  הזרמה באמצעה

  יה יבנהנקבע כתנאי להיתר    ,. כמו כן2דה  יהנוכחי. בעת ביצוע עבודות תחזוקה תופעל משאבה של יח

 תהיה הזרמת מים לנחל חדרה באופן קבוע ובספיקה הדומה לקיים היום בשטח.ש

שכונות מגורים    7ישנן  .  אפיון מקורות רעש וחיזוי עוצמות רעש בסביבהנעשה  בהתאם לסקר רעש   .ג

של   ברדיוס  רבין  אורות  אתר  מפעילות  לרעש  כבר    3ק"מ.    1-3רשמיות שרגישות    קיימות מתוכן 

ו בתכנון )חפציבה הרחבה, הפרפרים, אולגה הרחבה ורובע    מתוכן  4-)אולגה, חפציבה וקיסריה( 

ייעודי    4נקודות( וליד    3נקודות ליד שימושי קרקע קיימים )  7-עו מדידות רעש רקע קיים בים(. בוצ

קרקע מתוכננים. ממצאי החישוב באמצעות מודל אקוסטי מצביעות על חריגה מעל לרמות הרעש 

החריגות האלה  .  1990-תש"ןההמקסימליות שנקבעו בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(  

למתחם  בשכונות  ימדדו   מדרום  הים  רובע  רבין"המתוכננות  הצמודה    " אורות  הפרפרים  ובשכונת 

הקיימת  חפציבה  מיחידות  . לשכונת  רעש  מפגעי  לצמצום  מערכות  יותקנו  לא  צפוי    1-4  באם 

 מהתקנות.  יחרוגשבשכונות אלו יהיה מפגע רעש אשר 

ת הקיימיםוהוגשה  הרעש  במוקדי  לטיפול  על  והת.  כנית  מתבססת  הסקר  כנית  והמלצות  ממצאי 

כנית ו. הת1/13/א/10שהינו חלק מהתסקיר השפעה לסביבה לתמ"א    "SLR"  רתהאקוסטי של חב

קובעת התקנת אמצעים להפחתת רעש ומלווה בלוחות זמנים מפורט לביצוע. בהתבסס על ממצאי  
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אמצעים לבקרת רעש לא צפויות חריגות מהתקנות מפגעים )רעש בלתי סביר(    הדו"ח לאחר נקיטת

 בחוות דעת להיתר הבנייה נקבעו התנאים:  ,. על כן1990-תש"ןה

 יה יהבנ מהיתר נפרד בלתי וחלק  מחייב  מסמך תהיה כנית לטיפול במוקדי הרעש הקיימים  ותה •

 .יםממחז"ל

תותנה בהשלמת יישום התקנת האמצעים להפחתת רעש ביחידות    יםמ"מחזהתחילת ההרצה של   •

 לרבות מיגון מסועי הפחם.  5-6

ח  "ים בנוסף למצב הקיים( יהיה אישור לדוממחז"הפעלת התחנה המורחבת )הפעלה של העם   •

יבה  בים. תכנית המדידות תתואם עם המשרד להגנת הסממחז"מדידות מפלסי הרעש בזמן הרצת ה 

 ואיגוד ערים.

ללא התקנת האמצעים להפחתת רעש    1-4בגוף ההיתר כי לא תותר הפעלה של יחידות  ירשם   •

 עם תחילת פיתוח תשתיות בשכונות הפרפרים ושכונת רובע הים.  

 היתר הפליטה   (4

ן להוציא היתר פליטה אחד  כך שנית  לשלוש שניםלהגביל את היתר הפליטה    דרישת האיגוד העיקרית הינה

ויר לאורות רבין. הגשת תוכנית מפורטת למבחני קבלה והרצה מלווה ואה בעתיד לכל מכלול איכות  ומשולב  

 בלוחות זמנים של שלבי הפעלה בסוגי דלק שונים  

 דה הסביבתית יקבלה של יחידות הייצור יותקן מערך הניטור הרציף ויחובר ליחהטרם תחילת מבחני  •

 אריות עם התקנתו. ימערך הניטור הרציף יעבור בדיקת לינ •

 עם סיום מבחני הקבלה של יחידות הייצור מערך הניטור הרציף יעבור כיול לפי נוהל המשרד   •

התייחסות לפליטות ממגדל   באופן פרטני לכלל הסעיפים בהיתר לדוגמה:  ותהאיגוד דרש התייחס  ,בנוסף

לצמצם את משך  וחריגה בעת הנעה והדממה בהתאם להוראות יצרן  הם את זמני  יש לתקן ולצמצ  ,הקירור

שעות( בכדי למנוע חריגה במודע. בהתייחסות האיגוד ניתן דגש כי אישור תוכנית בהיתר   24זמן התקלה )

 יהיה בתיאום ובהסכמה עם היחידה הסביבתית איגוד ערים שרון כרמל.
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   תחנת הכוח חגית 

 תחנת הכוח חגית .11איור 

 

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

דו    מחז"םחד צירי,    מחז"םים משלושה סוגים שונים:  ממחז" כרמל. באתר קיימים  האזורית חוף  ההמועצה  

)מחזור משולב( הינו תחנת כוח אשר משלב שני סוגי טורבינות:   מחז"םים תלת ציריים.  ממחז"  2-צירי ו

נרתם לטובת חימום מים לקיטור, המפעיל   אשר טורבינות גז וטורבינת קיטור. טורבינות הגז פולטות חום רב  

הפקת החום של גזי השרפה, שנשאר לאחר ההפעלה של טורבינות הגז, מנוצל ל  , את טורבינת הקיטור. כך

( אשר 3,4,5,6טורבינות גז )מס'    4ללא תוספת של חומר דלק. היחידות הראשונות שהוקמו הן    -קיטור  

( ובכך על אותה כמות דלק מייצרים יותר חשמל )יעילות תרמית של 8-ו  7חוברו לטורבינות קיטור )מס'  

. הקמת  2דת ייצור מס'  הוקמה יחי  2007. בשנת  1994-2002(. יחידות אלו הוקמו בשלבים בין השנים  55%

הוקמה   2010היחידה הייתה מותנת בכך שכל אתר חגית יוסב לגז טבעי כדלק ראשי וסולר כדלק משני. בשנת  

. סה"כ 9יחידה זו חוברה לטורבינת קיטור המכונה יחידה מס'    2013ובשנת    1יחידת ייצור טורבינת גז מס'  

 וואט.מג 1,400-כושר ייצור החשמל בתחנת הכוח חגית הוא כ
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 2020נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח חגית לשנת  .41טבלה 

ייצור החשמל על בסיס שריפת סולר גז טבעי.  שריפה של  ייצור החשמל באתר חגית התבסס    2020שנת  ב 

שבו   2020צריכת הסולר הייתה בעיקר בחודש ינואר  ( ביחס לשנים קודמות.  90%-ירד באופן משמעותי )כ

כמות ייצור החשמל וסוג הדלק הנשרף    . במהלכו בוצעה ההרצה של אסדת לוויתןוקיים ביקוש גדול לחשמל,  

ל ברמה הארצית לחלוקת של משאבי הגז הטבעי אשר בתחנה נקבע על פי שיקולים של מנהל מערכת החשמ

, 2020משלוש מקורות: אסדת לוויתן אשר החלה לפעול באופן שוטף מחודש פברואר    2020מגיע משנת  

 אסדת תמר וספינת גז טבעי מונזל לגיבוי.

 2002-2020ייצור וצריכת הדלק בתחנת הכוח חגית בין השנים  .38תרשים 
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(מיליון ליטר)צריכת סולר  (אלפי טון)צריכת גז טבעי  (ש"אלפי מגווט)ייצור 

שם ומס' יחידת יצור  

 חשמל 

כושר ייצור   

 )מגוואט(

גובה ארובת גזי  

 הפליטה  )מטר(

מועד 

 הפעלה
 טכנולוגיה

 טורבינת גז -3

 טורבינת גז -4

 טורבינת קיטור -7

115 

115 

100 

30 

30 

70 

1994 

1994 

2002 

 צירי: תלת מחז"ם

טורבינות גז ותוספת  2

 קיטורית 

 טורבינת גז -5

 טורבינת גז -6

 טורבינת קיטור -8

115 

115 

100 

30 

30 

70 

1996 

1996 

2002 

 צירי: תלת מחז"ם

טורבינת גז ותוספת  

 קיטורית 

 2007 80 360 טורבינת גז וקיטור–2

 צירי: חד מחז"ם

טורבינות גז ותוספת  2

 קיטורית 

 טורבינת גז -1

 טורבינת קיטור -9

256 

119 

45 

70 

2010 

2013 

 צירי: דו מחז"ם

טורבינת גז ותוספת  

 קיטורית 

  1395 סה"כ
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 2020סיכום נתוני תחנת הכוח חגית לשנת  .42טבלה 

ייצור חשמל  

 [ מגווט"ש]

שעות הפעלה בשנה 

 [ יחידות ייצור חשמל]

צריכת דלק סולר 

 [טון/שנה]

צריכת גז טבעי  

 [טון/שנה]

5,575,073 21,819.2 

1,469   

  90%-)ירידה של כ

 ביחס לשנה קודמת( 

846,693.6   

ביחס   4%-)עלייה של כ

 לשנה קודמת( 

 

 דיגום בארובות תחנת הכוח חגית 

ע"י צוות מדידה של חברת החשמל המוסמך    2020להלן סיכום תוצאות דיגומי ארובות שהתבצעו במהלך שנת  

כל הבדיקות ביחידות ייצור החשמל בוצעו בזמן עבודה   . (43טבלה  ראה  )  למדידות בארובה  ISO 17025-ל

כל תוצאות הבדיקות מצביעות בגז טבעי. בדיקות של דוודי עזר ליחידות הייצור בוצעו בזמן שריפת סולר. 

 על עמידה בערכי הפליטה. 

  . (44טבלה  ראה  )  עזר, אשר משמשים להנעה ראשונית של היחידה הקיטורית  ודיוד  4באתר חגית קיימים  

)קיטור המשמש לאטימת הטורבינה  ומספקים קיטור אטימה לטורבינות הקיטור  הדוודים מוסקים בסולר 

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

עקב    2021נדגמו רק בתחילת שנת    8-ו  7מחויבים בדיגום ארובה פעם בשנתיים. יש לציין כי דוודי עזר  

 . 2022והדיגום הבא יערך בשנת  2020מגבלות קורונה בשנת 

 2020ריכוז ממצאי דיגום בארובות תחנת הכוח חגית לשנת  .43טבלה 

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

 37813 37811 37809 37807 83664 163179  מזהה ארובה 

 08/09/20 17/08/20 26/07/20 19/08/20 07/09/20 20/3/20  תאריך דיגום 

 גז טבעי גז טבעי גז טבעי גז טבעי גז טבעי גז טבעי  דלק 

 1,809,179 1,730,000 1,720,673 1,671,145 3,397,312 3,239,561 [ מ"ק/שעה] ספיקה בפועל 

 1,109,911 1,027,149 1,031,507 1,028,354 2,078,326 1,951,281 [ מ"ק/שעה] ספיקה בתנאים סטנדרטים 

 23.68 226.4 22.52 21.87 28.45 23.4 [ הימטר/שני ] מהירות

מזהם   

 נבדק
 סימול 

ערך  

 פליטה 
 )מנורמל(ריכוז נמדד בארובה  

 1.67 2.23 3.31 0.84 1.31 1.1 [ מ"ג/מק"ת] PM 5 חלקיקים 

תחמוצות 

 חנקן

NOX 

as 

NO2 

 12.9 16.6 20.41 20.44 23 24.5 [ מ"ג/מק"ת] 50

גופרית  

 -דו

 חמצנית 

SO2 10 [מ"ג/מק"ת ] 0 0 0 0 0 0 

פחמן חד 

 חמצני 
CO 75 [מ"ג/מק"ת ] 7.75 7.5 1.68 0.79 0.27 12.4 
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 2020ריכוז ממצאי דיגום בארובות של דוודי העזר בתחנת הכוח חגית לשנת  .44טבלה 

 8דוד עזר  7דוד עזר   2דוד עזר    נקודת דיגום 

 181731 181723  181715   מזהה ארובה 

 27/01/21 27/01/21  25/10/20   תאריך דיגום 

 סולר סולר  סולר   דלק 

 10,100 10,082  30,043 [ מ"ק/שעה] ספיקה בפועל 

 5,388 5,379  13,591 [ מ"ק/שעה] ספיקה בתנאים סטנדרטים 

 9.93 9.91  29.53 [ יהי מטר/שנ] מהירות

מזהם   

 נבדק
 סימול 

ערך  

 פליטה 
  

ריכוז נמדד  

 בארובה

ערך  

 פליטה 
 ריכוז נמדד בארובה 

 4.75 1.05 20 9.64 [ מ"ג/מק"ת] PM 20 חלקיקים 

תחמוצות 

 חנקן

NOX as 

NO2 
 135.4 94.68 700 149.15 [ מ"ג/מק"ת] 350

גופרית דו  

 חמצנית 
SO2 170 [מ"ג/מק"ת ] 2.91 3.51 170 0.43 

פחמן חד 

 חמצני 
CO 80 [מ"ג/מק"ת ] 0 0 80 18.47 

 

 חגית תחנת הכוח בארובות  פיקוח ניטור רציף

ימים בשבוע   7שעות ביממה    24  ,אמתהפליטות מארובות תחנת הכוח חגית מנוטרות באופן רציף, בזמן  

למדידת ריכוזי תחמוצות חנקן. נתוני הניטור משודרים אל מרכז הבקרה באיגוד. האיגוד מפקח על איכות 

הנתונים, זמינות הנתונים וחישוב עמידה בתקני הפליטה. במקביל לריכוזי תחמוצות חנקן נמדדים בארובה 

נתונים נוספים שמתקבלים   בגזי הפליטה וספיקת גזי הפליטה. גם טמפרטורה, לחץ, אחוז חמצן, תכולת מים  

 באיגוד הם ההספק החשמלי של כל יחידה, ספיקת גז טבעי וספיקת סולר המוזן לכל יחידה.  

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

 ים: מבוצע על בסיס תנאי היתר הפליטה הבא

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

 בתנאים אלה:

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

 מ"ג/מק"ת.  120סולר ביחידות הוא 

 הפליטה ממוצע תקף ליממה אינו עולה על ערכי  .2

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

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

 מוכפל בערך הפליטה של אותו מזהם.    20%של רווח בר סמך לתחמוצות חנקן בשיעור של 
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הנעה והדממה של יחידות, זמני עבודה של חישוב הממוצע השעתי והיממתי אינו כולל את זמני  .5

מההספק הנקוב, זמנים של תקלות באמצעי טיפול בגזי פליטה    70%-היחידה בהם ההספק נמוך מ

 או ביחידת הייצור, זמני כיול, כשירות ותחזוקה מונעת. 

המשרד להגנת הסביבה עדכן בהיתר הפליטה את זמני ההנעה של   2020לבקשת חח"י, בחודש אוקטובר  

 .דקות לשעה 21-מ  6עד  3ידות יח

 2020פירוט התקלות העיקריות באתר חגית בשנת  .45טבלה 

 הערות  תאריך  יחידה 

 מד ניטור כיולהתקבל ערך גבוה של תחמוצות חנקן עקב  19/02/20 19

 דצמבר   -מרץ  2

מההספק הנקוב    70%- חודשים בעומס נמוך מ 10היחידה עבדה 

. ריכוזי תחמוצות  2021עקב תקלה בטורבינה שתטופל במהלך שנת 

מאחר ונדרש    לידיעה בלבדהחנקן המרביים של יחידה זו מוצגים 

  -לעמוד בערכי הפליטה רק כאשר היחידה פועלת בעומס הגבוה מ

70%. 

 מיכולת הייצור   1%-יצרה כיהחודש והיחידה עבדה במחז"פ כל   מאי  3

 היחידה עבדה במחז"פ  30-31/08/20 3

 ימים לסירוגין במהלך החודש במחז"פ 7היחידה עבדה   ספטמבר 3

 היחידה לא פעלה אפריל, מאי  4

 במערכת השריפההתקבלו ערכים שעתיים גבוהים עקב תקלה  01/08/20, 04/08/20 4

 ימים   7במחז"פ במשך היחידה עבדה  05-11/10/20 5

 היחידה לא פעלה ינואר, פברואר  6

 שעתית עקב תקלת בקר במערכת השריפה  חריגה 10/05/20 6

 התקבל ערך שעתי גבוה עקב תקלה במד ניטור  09/08/20 6

 ימים   7היחידה עבדה במחז"פ במשך  05-11/10/20 6

6 31/12/20 
 שעתיות עקב תקלה טכנית במערכת השריפה.   חריגות 2

 לבקשת האיגוד התקבל הסבר מפורט.

מחזור פתוח. במצב זה גזי   –מהטבלה ניתן לראות כי חלק מהיחידות עברו במהלך השנה לעבודה במחז"פ  

מנותבים  זה  ובמקום  הקיטורית  הטורבינה  דרך  עוברים  אינם  הגזית  בטורבינה  שנוצרו  החמים  הפליטה 

 הפליטה  יתרה  דרישות  פי  עללסביבה דרך ארובה נמוכה ללא מערכת ניטור רציף למדידת תחמוצות חנקן.  

 .היכולת ממקדם 15%-מ למעלה פתוח במחזור פעלה הייצור  שיחידת מעת  רציף  ניטור להתקין נדרש

מוצג הבאים  ובתרשימים  הניט  ותבטבלאות  היתר ותוצאות  לתנאי  בהתאם  נתונים  עיבוד  לאחר  הרציף  ר 

הפליטה. התרשימים מציגים את הממוצע השעתי המרבי והממוצע היממתי המרבי בכל יחידת ייצור בכל 
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בשנת   ו  הן  2020חודש  טבעי  גז  שריפת  סולר.    הןבזמן  שריפת  החורגים  בזמן  הפליטה מהריכוזים  ערך 

   . כתוםיים שהתקבלו בזמן שריפת סולר מסומנים במסומנים בצהוב. ריכוזים תחמוצות חנקן מרב

עקב תקלות טכניות במערך    הנרשמה חריגה מערך הפליטה שהתקבל  ןשעות בה  3במהלך השנה התקבלו  

אינהשריפה.   הייצור  ביחידת  עומדת   ותמוגדר  ן תקלות  חגית  תחנת הכוח  כן  ועל  כחריגה מערכי הפליטה 

  2מ"ג/מק"ת ביחידה   24הריכוז היממתי המרבי )אחרי הפחתת רווח בר סמך( היה    .בדרישות היתר הפליטה 

 שבו היחידה עבדה ברציפות ושרפה גז טבעי כל היום. 20/10/15-ב

בזמן שריפת גז טבעי   2020ריכוז שעתי מירבי של תחמוצות חנקן מתחנת הכוח חגית לשנת  .46טבלה 

 מ"ג למק"ת בסולר(  24-מ"ג למק"ת בגז טבעי ו 10וסולר )לאחר הפחתת רווח בר סמך של 

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

 [ מ"ג/מק"ת ]ריכוז  

 0 76 40 77 92 29 ינואר

 0 31 31 72 25 87 פברואר

 30 53 62 63 26 20 מרץ 

 40 73 0 73 25 23 אפריל 

 101 37 0 0 29 30 מאי

 79 35 41 37 17 21 יוני

 64 28 41 22 19 15 יולי 

 92 15 44 38 16 14 אוגוסט 

 22 23 37 57 18 14 ספטמבר 

 83 35 48 37 27 22 אוקטובר

 99 52 41 49 22 20 נובמבר 

 380 54 47 44 24 13 דצמבר 

 380 76 62 77 92 87 ערך מרבי 

 100 תקן 

בשמן שריפת גז טבעי   2020ריכוז שעתי מירבי של תחמוצות חנקן מתחנת הכוח חגית לשנת  .39תרשים 

 וסולר לאחר הפחתת רווח בר סמך וסימון התקן לפליטה בגז טבעי
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בזמן שריפת גז טבעי וסולר   2020ריכוז יממתי של תחמוצות חנקן מתחנת הכוח חגית לשנת . 47טבלה 

 מ"ג למק"ת  10לאחר הפחתת רווח בר סמך של 

 חודש 
 NOX 6יחידה  NOX 5יחידה  NOX 4יחידה  NOX 3יחידה  NOX  2יחידה  NOX  1+9יחידה 

 [ מ"ג/מק"ת ]ריכוז  

 0 8 0 6 24 9 ינואר
 0 0 1 13 19 12 פברואר
 0 11 10 10 0 10 מרץ 
 0 7 0 10 0 13 אפריל 
 13 2 0 0 6 22 מאי
 7 0 13 11 0 11 יוני
 0 0 14 11 7 8 יולי 

 13 0 17 10 5 8 אוגוסט 
 9 0 17 6 12 6 ספטמבר 
 12 11 16 10 15 10 אוקטובר
 21 12 16 15 2 3 נובמבר 
 21 11 16 15 2 2 דצמבר 

 21 12 17 15 24 22 ערך מרבי 
 50 תקן 

 

בזמן שריפת גז טבעי    2020ריכוז יממתי מירבי של תחמוצות חנקן מתחנת הכח חגית לשנת    .40תרשים  

 מ"ג למק"ת וסימון התקן לפליטה בגז טבעי 10וסולר לאחר הפחתת רווח בר סמך של  
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 מכירת מחצית אתר חגית ליצרן חשמל פרטי )יח"פ(

בנושא רפורמת משק החשמל ושינוי מבני בחברת   3859התקבלה החלטת ממשלה מס'    18/06/18בתאריך  

פעילותה צומצם כוחה המונופוליסטי של חברת חשמל במקטע ייצור החשמל ויש  ,החשמל שקבעה, בין היתר 

לצד   כלכלי,  פיתוח  שיאפשר  תחרותי  חשמל  משק  לייצר  הינה  הרפורמה  מטרת  הרשת.  במקטע  תתמקד 

חברת החשמל תמכור בהדרגה כמחצית מהיקף תחנות   חדשנות ומעבר לייצור חשמל באנרגיה נקייה יותר.

ייצור החשמל בגז ליצרנים פרטיים, ותתמקד בניהול רשת ההולכה והחלוקה של החשמל לצרכנים. חמש 

 , חגית מזרח התחנות הפעילות ימכרו על פי הסדר הבא: אלון תבור )נמכרה(, רמת חובב )נמכרה(, רידינג

 ואשכול.  

בהליך מכירת מתקני חגית, אשר הוקדם בשנה היות ועדיין לא הוחלט האם החלה חח"י    2020בסוף שנת  

עד אמצע   תתבצעמלפעול. עפ"י הלו"ז החדש, בחירת היזם הפרטי הזוכה    תחדלתחנת רידינג תימכר או  

. מהלך זה יוריד את נתח השוק של 2022. העברת השליטה על מחצית תחנת הכוח מתוכננת לתחילת  2021

בתחום החשמל  לכ־  חברת  החשמל  חברת   55%ייצור  אשכול(  או  )רידינג  נוספת  תחנה  מכירת  עם  בלבד. 

 בתחום ייצור החשמל, עפ"י הנדרש בחוק החשמל. החשמל תחדל מלתפקד כמונופול

להגדרת הפרויקט,   הייצור בהתאם  ביחידות  צפויים שינויים  פיזית   לא  יחולק  חגית  תחנת הכוח  אך שטח 

לשניים: חגית מזרח שיימכר ליח"פ וחגית מערב שיישאר בבעלות חח"י. ליצרן חשמל פרטי )יח"פ( יועברו 

 שני מגוואט חשמל ) 660בעלות יכולת ייצור מותקנת של סה"כ  שהינן  יחידות הייצור הישנות באתר חגית    2

 19 מחז"םו 2 מחז"םיחידות היצור החדשות יותר:  2. בשטח חח"י יוותרו -5,6,8)ו  E :3,4,7ים מסוג ממחז"

אתר חגית החל להיערך לפרויקט אשר כולל   מגוואט.  734יכולת ייצור מותקנת כוללת של  בעלי  ,  Fמסוג  

הפרדת שטחים וחלוקת תשתיות לרבות תשתיות סביבתיות כחלק מההכנות ליציאה למכרז. חלק מהתשתיות 

ו לשטח בבעלות עתידית של היח"פ ויש לבנותם מחדש בשטח הנותר לחח"י, או לחילופין, הקיימות יועבר

 יש לבנותם בשטח היח"פ. 
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 תחנת כוח קיסריה

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

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

שעות בשנה   300-קיסריה מוגדרת כתחנת גיבוי ומיועדת להפעלה במקרה תקלה או מקרה חירום, עד כ

 .  6%קדם יכולת שאינו עולה על בממוצע, במ

 נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח קיסריה .48טבלה 

 יחידות יצור 

 )טורבינות גז וטורבינות קיטור( 

 הספק

 [ מגוואט] 

 גובה ארובה 

   [מטר מעל פני הקרקע] 

1A 20 8 

1B 20 8 

2A 20 8 

2B 20 8 

3A 25 12 

3B 25 12 

 

 2020סיכום נתוני תחנת הכוח קיסריה לשנת  .49טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [טון/שנה]צריכת דלק סולר  שעות הפעלה בשנה [ מגווט"ש] ייצור חשמל 

1,551 67.8 563 
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 התפלגות היקף הייצור והפליטות מתחנות הכוח בשטח האיגוד 

החשמל ופליטת המזהמים הסגולית )כלומר כמות המזהמים בתרשימים הבאים מוצגת התפלגות היקף ייצור  

הנפלטת לכול מגווט"ש המיוצר ע"י התחנה( מתחנות הכוח "אורות רבין" ו"חגית" הנמצאות בשטח האיגוד.  

אשר פועלות עם אמצעים להפחתת פליטות של   6-ו  5באתר "אורות רבין" בוצעה חלוקה בין יחידות ייצור  

שפועלות רק עם אמצעים   1-4חמצנית לבין היחידות הישנות יותר  -ופרית דוחלקיקים, תחמוצות חנקן וג

אשר שורפות גז טבעי מרבית השנה וסולר   יםמחז"מלהפחתת חלקיקים. באתר חגית פועלות שש יחידות  

 כגיבוי לצורך שמירה על כשירות ובזמן תקלה.  

- ב"אורות רבין" כ  1-4מגה וואט, ביחידות    1,400-סה"כ כושר ייצור החשמל בתחנת הכוח "חגית" הוא כ

ור מלא מגה וואט. היחידות אינן עובדות בכושר ייצ  1,150ב"אורות רבין"    5-6מגה וואט וביחידות    1,400

 .70%אלא בכושר ייצור ממוצע שנתי של עד 

בלבד מכלל היקף הייצור השנתי באזור   35%באתר "חגית" סיפקו    יםמחז"מהמהתרשימים ניתן לראות כי  

ליחידות   היא    1-4בדומה  אלה  מיחידות  המזהמים  פליטות  למרות שרמת  זאת  רבין",  ב"אורות  הפחמיות 

  7-ו  9.5גבוהה פי  1-4חמצנית מיחידות -חמוצות חנקן וגופרית דוהנמוכה ביותר. הפליטות הסגוליות של ת

ביחידות   גודל מהפליטות   5-6בהתאמה, מהפליטות  וגבוהה בסדרי  בפליטות,  לטיפול  יש מערכות  שבהן 

גבוהה פי   1-4ב"חגית" השורפים גז טבעי. כמו כן, רמת הפליטה הסגולית של חלקיקים ביחידות    יםמ"מחזב

 ומהיחידות בחגית. 5-6ות מהפליטות ביחיד 10

 [ ש"מגווט] 2020  בשנת הכוח בתחנות שנתי ייצור   היקף .41 תרשים

 

OR1-4
5,552,160

35%

OR5-6
4,836,315

30%

HG1-6
5,575,073

35%

OR1-4 OR5-6
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  האיגוד בתחומי הכוח בתחנת השונות הייצור  יחידות  בין  ממוצעת סגולית פליטה של  השוואה . 42 תרשים

 2020 לשנת

 

 בתחומי הכוח בתחנת השונות  הייצור יחידות בין  חלקיקים של ממוצעת סגולית השוואה  .43 תרשים

 2020 לשנת האיגוד
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 לתעשייה ניטור רציף  -מקורות מוקדיים 

ניטור רציף הינו אמצעי לפיקוח ובקרה על המזהמים הנפלטים לסביבה מארובות של מתקני ייצור חשמל  

ומתקנים תעשייתיים. הניטור מתבצע באמצעות מכשור המותקן בארובות המספק בזמן אמת בכל רגע נתון 

הנתונים  תהליך.  תקינות  על  מעידים  אשר  תפעוליים  פרמטרים  או  לסביבה  הנפלטים  מזהמים  ריכוזי  את 

הניטור,   נתוני  אחר  עוקב  האיגוד  באיגוד.  הבקרה  מרכז  מחשב  אל  אוטומטי  באופן  את משודרים  בודק 

ההתאמה של הנתונים לדרישות רישיון העסק או היתר הפליטה ודורש התייחסות ומענה של המפעל בכל 

 מקרה של חריגה.

תחנת הכוח חדרה    -  OPCבוצעה בקרה שוטפת באמצעות ניטור הרציף על המפעלים הבאים:    2020בשנת  

1    ,OPC  -  ילן רפאל(, אבן וסיד שפיה, אליאנס,  מרכז אנרגיה במפעלי נייר, מפעל נ.מ.ר )מכון תערובת א

 פחמ"ס, קרגל והעוגנפלסט. להלן ריכוז ממצאי הניטור הרציף: 

OPC -  1תחנת הכוח חדרה 

מגוואט וביכולת ייצור  140 של  בהספק חשמל כללי חשמל פרטית לייצור  כוח תחנת הקימה   OPCחברת  

 בקוגנרציה משולב בקונפיגורציה של מחזור טון קיטור בשעה. התחנה פועלת  135קיטור מקסימלית של  

 ההולכה רשת דרך  פרטיים חשמל לצרכניים וכן  חדרה נייר  למפעל ישירה,  בהולכה וקיטור, חשמל ומספקת

מזרחית ממוקמת הכוח תחנת  .הארצית חדרה,  נייר  למפעלי  המיועד  חדרה, לנחל בסמוך   בעתיד באזור 

 חדרה. העיר של התעשייה אזור להרחבת

ירת חשמל וקיטור מתבצע באמצעות שתי טורבינות גז דו דילקיות, השורפות גז טבעי כדלק ראשי תהליך יצ

מגוואט כל אחת. גזי הפליטה החמים מטורבינות הגז, מוזרמים אל שני   52וסולר כדלק גיבוי, בהספק של  

מגוואט. כל   36דודי השבת החום המייצרים קיטור המוזרם למפעלי נייר ולהנעת טורבינת קיטור בהספק של  

מטר. בכל ארובה הותקנו   3מטר וקוטר של    45( בגובה של   ST10 ,ST20טורבינת גז מחוברת לארובה )

ופרמטרים משלימים )טמפרטורה, לחץ, אחוז חמצן( למעקב   לניטור רציף של תחמוצות חנקן,  מכשירים 

להפחתת ריכוזי    ועדונאשר    Dry Low NOx (DLN)רציף אחר הפליטות. טורבינות הגז מצוידות במבערי  

 תחמוצות החנקן הנפלטים בארובות. 

יולי   בחודש  שוטף  באופן  לפעול  החלה  חמורה    2020התחנה  תקלות  עקב  שנים  מספר  של  הרצה  לאחר 

 בטורבינה. 
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. תוצאות הניטור 2018נקי ובעלת היתר מינואר   אוויר  חוק  לפי היתר  טעון  פליטה מקור  הינה הכוח תחנת

הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה שנעשתה בשעות העבודה של המתקן  

 המנוטר התקיימו שני אלה:

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

הניטור השעתיות אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה המרביים שנקבעו  אף אחד מממוצעי מדידות   .2

 עבור מקור הפליטה.

מק"ת בהפחתה של רווח בר \כאשר ממוצע שעתי תקף הוא הממוצע הנמדד של ריכוז המזהם ביחידות מ"ג

 מוכפל בערך הפליטה של אותו המזהם: 20%סמך )רב"ס( לתחמוצות חנקן בשיעור של 

טבע בגז  שעתי  י בעבודה  ממוצע  יממתי    100  –:  ממוצע  רב"ס    50  –מ"ג/מק"ת;   10  –מ"ג/מק"ת; 

 מ"ג/מק"ת.

 מ"ג/מק"ת  24  –מ"ג/מק"ת; רב"ס    120  –מ"ג/מק"ת; ממוצע יממתי     240  –: ממוצע שעתי  בעבודה בסולר

 ממצאי הניטור 

ולא    תקפות, לא נרשמו חריגות שעתיות  2020בשנת    :ST10ארובה   גז טבעי  בעבודה של הטורבינה עם 

בעבודה עם סולר. כמו כן, לא נרשמו חריגות בעבודה עם גז ולא חריגות בעבודה עם סולר במיצועי הזמן  

 . בחודשים יוני ודצמבר הטורבינה לא עבדה כלל.היממתים

יולי מוצגות לידיעה בלבד    שלהלן החריגות  51כפי שניתן לראות בטבלה   ינואר עד  המפורטות בחודשים 

החריגות  שאר  הפליטה.  מהיתר  כחריגות  מוגדרות  אינן  והן  הטורבינה  הרצת  של  בזמן  שהתקבלו  מכיוון 

 1חדרה  OPCתחנה הכוח  . 12איור 
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במערכת הניטור הרציף ועל כן אינן נחשבות   םיוכיולהתקבלו בזמן של הנעת הטורבינה או בשל תקלות  

 .86%כחריגות. זמינות נתונים שנתית הייתה 

 OPCבתחנת הכוח  10ST כמות חריגות שעתיות ויומיות בארובת .50טבלה 

 תחמוצות חנקן - ST10ארובת 

 חודש
מספר ימי עבודה 

 בגז/סולר 

מספר חריגות  

 שעתי 

מספר חריגות  

 יממתי 
 הערות 

 לא עבדה-9גז, -22 ינואר 
חריגות בעבודה  8

 בגז 

חריגות בעבודה  4

 בגז 

טורבינה בהרצה  

החריגות לא   -

תקפות; מוצג 

 לידיעה בלבד

 לא עבדה-14גז, -15 פברואר 
חריגות בעבודה  3

 בגז 
0 

 מרץ 
 מעורב, -2גז, -17

 לא עבדה-9סולר, -3

 2חריגות בגז,  5

 חריגות בסולר
0 

 אפריל 

 מעורב, -1גז, -10

לא  -18סולר, -1

 עבדה

חריגות בעבודה  5

 בגז 
0 

 0 0 טורבינה לא עבדה  מאי 

 יוני 

 מעורב, -1גז, -19

לא  -6סולר,  -4

 עבדה

חריגות בעבודה   17

 בגז 

חריגות בעבודה  1

 בגז 

 לא עבדה -5גז, -26 יולי 
חריגות בעבודה  3

 בגז 
0 

 לא עבדה -2גז, -29 אוגוסט 
חריגות בעבודה  2

 בגז בזמן הנעה

חריגות בעבודה  4

בגז עקב תקלה 

 במערך הניטור 

  

 ספטמבר 
מעורב,  -1גז,  -26

 לא עבדה-3

חריגות בעבודה  3

 בגז 

חריגות בעבודה  1

 בגז 

כל החריגות עקב  

כיול מערכת  

 ניטור

 אוקטובר 
 מעורב, -1גז, -26

 לא עבדה-4

חריגות בעבודה  3

בגז בזמני הנעה 

כיול מערכת  או 

 הניטור

0   

   0 0 לא עבדה -10גז, -20 נובמבר 

   0 0 טורבינה לא עבדה  דצמבר 

 ימי עבודה 224 סה"כ

ללא חריגות 

מדרישות היתר  

 פליטה

ללא חריגות 

מדרישות היתר  

 פליטה
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בעבודת   2020נרשמה חריגה אחת תקפה במיצוע זמן שעתי, בחודש נובמבר    2020בשנת    :ST20ארובה  

שעות הפסקה ולכן היא גבולית   8-הטורבינה עם גז. החריגה התקבלה בזמן הנעה של הטורבינה לאחר כ

מבחינת הגדרות של הנעה חמה או פושרת. מבחינה טכנית, העלייה בריכוזים של תחמוצות חנקן התרחשה 

אווירכתוצא ביחסי  משינוי  לא  -ה  היממתיים  הזמן  במיצועי  הטורבינה.  של  ההפעלה  מתהליך  כחלק  דלק 

 נרשמו חריגות. בחודשים יוני ודצמבר הטורבינה לא עבדה כלל.

שלהלן, החריגות המפורטות בחודשים ינואר עד יולי מוצגות לידיעה בלבד    51טבלה  בכפי שניתן לראות  

מכיוון שהתקבלו בזמן של הרצת הטורבינה והן אינן מוגדרות כחריגות מהיתר הפליטה. שאר החריגות אינן 

ורבינה או עקב כיולים במערכת הניטור הרציף ועל כן אינן נחשבות תקפות מאחר והתקבלו בזמן של הנעת הט

 .85%כחריגות. זמינות נתונים שנתית הייתה 

 OPCבתחנת הכוח  20STכמות חריגות שעתיות ויומיות בארובת  .51טבלה 

 תחמוצות חנקן - ST20ארובת 

 חודש 
מספר ימי עבודה 

 בגז/סולר 

חריגות  מספר  

 שעתי 

מספר חריגות  

 יממתי 
 הערות 

 חריגות בגז 10 לא עבדה-9גז , -22 ינואר 
חריגות בעבודה  2

 בגז 

טורבינה 

  -בהרצה 

החריגות 

לא 

תקפות; 

מוצג 

לידיעה  

 בלבד

 0 חריגות בגז  5 לא עבדה-10גז , -19 פברואר 

 מרץ 
 סולר, -3גז, -21

 לא עבדה -7
 חריגות בגז  5

חריגות בעבודה  2

 בגז 

 אפריל 
 מעורב,-1גז, -14

 לא עבדה -14סולר, -1 
 0 חריגות בגז 8

 0 0 טורבינה לא עבדה  מאי 

 יוני 
 מעורב, -1גז,  -19

 לא עבדה -6סולר, -4 
 חריגות בגז 18

חריגות בעבודה  2

 בגז 

 0 חריגות בגז  3 לא עבדה -2גז , -29 יולי 

 לא עבדה -2גז , -29 אוגוסט 
חריגות בגז  1

 בזמן הנעה
0  

 ספטמבר 
 מעורב, -1גז, -26

 לא עבדה-3 

חריגות בגז  5

בזמן הנעה או  

כיול של  

 מערכת הניטור 

0  

 אוקטובר 
 מעורב, -1גז, -26

 לא עבדה -4 
  0 חריגה בגז 1
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 לא עבדה-10גז , -20 נובמבר 
חריגות בגז  1

 בזמן הנעה
0  

 לא עבדה-1גז , -30 דצמבר 
חריגות בגז   2

 בזמן הנעה
0  

 עבודהימי  221 סה"כ

חריגות  1

שעתית תקפה 

 בעבודה בגז 

  ללא חריגות

 

OPC -  מרכז אנרגיה מפעלי נייר חדרה 

. במרכז האנרגיה קיימים 2015מפעילה את מרכז האנרגיה במפעל נייר חדרה מחודש אוגוסט    OPCחברת  

שעות ביממה,   24(. שני הדוודים פועלים ברציפות  2007)משנת    6ודוד מספר    3שני דוודי קיטור, דוד מספר  

  2007ימים בשבוע ומייצרים קיטור הנצרך בתהליך ייצור הנייר. שני הדוודים שורפים גז טבעי מאוקטובר    7

מותקן מד אטימות   3ובזמן תקלה באספקת הגז הטבעי הדוודים מוזנים בסולר או מזוט. בארובת דוד מספר  

דה בתנאי הנישוף וזאת )שיטה לבדיקה של העשן( בנוסף למערכת מדידת מהירות וכיוון הרוח לבחינת עמי

 בשל קירבה למגורים.

המתקבלים   21/09/16בתאריך   הנתונים  עיבוד  פליטה.  היתר  קיבל  חדרה  נייר  במפעלי  האנרגיה  מרכז 

 מהניטור הרציף מבוצע על בסיס תנאי היתר הפליטה הבאים :

למעט  ,  20%-במצב פעולה, תהיה נמוכה מ  3( מארובת דוד מספר  opacity"אטימות גזי הפליטה )  .1

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

 חריגה מתנאים אלה תקרא שעת חריגה.

 נישוף הפיח מדודי הקיטור יעשה בתנאים הבאים:  .2

 .  0142-0200– 0265הכיוון ממנו נושבת הרוח יהיה בתחום הגזרה  •

 דקות 5ניה בממוצע של מטר/ש 2-מהירות הרוח תהיה גדולה מ •

 ממצאי הניטור 

 להלן. 52טבלה שעות חורגות מתנאי היתר הפליטה כמפורט  64נרשמו  2020בשנת 

רמת הפעילות במרכז האנרגיה במפעלי נייר ירדה באופן משמעותי לאחר הפעלה השוטפת של תחנת כח   •

OPC    (. מרכז האנרגיה היה אמור להיסגר עם הפעלת תחנת הכח אך הוא עדיין משמש  2020)יולי    1חדרה

 שקל אופן המשך הפעלתו.ית 2021לגיבוי בזמן תחזוקה או תקלות של תחנת הכח ובמהלך שנת 

הירידה בפעילות השוטפת של הדוד גורמת למצבים שבו אין זרימת גזים בארובה לפרקי זמן ארוכים   •

 מד האטימות מושפע מגורמים חיצונים כגון גשמים ולחות גבוהה. שבהם
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שבו בוצעו מעברי דלקים בדוודים של מרכז האנרגיה    2020מרבית החריגות נרשמו בחודש נובמבר   •

ב נתג"ז  חברת  שנתית של  תחזוקה  דוד    PRMS-בעקבות  טבעי(.  גז  של  לחץ  הפחתת  עבר    3)מתקן 

 .  עבר לשריפת סולר 6לשריפת מזוט ודוד 

שאר החריגות נרשמו בזמן שהדוודים לא עבדו, עקב תקלות במערכת הניטור או בזמן ירידת גשמים   •

 חזקים.

 .3לא בוצעו נישופי פיח בדוד  2020בשנת  •

 .98.7%  :זמינות הנתונים השנתית

 טבלת פירוט שעות חורגות אטימות במרכז אנרגיה במפעלי נייר חדרה .52טבלה 

 תאריך 

מספר  

שעות 

 חורגות

 הערות

12/02/20 1 
מדווח: נפילת מכונות של נייר חדרה שגרמו לירידה של עומס הדוד  

 מתחת לערך המינימום. 

7-8/08/20 8 
טכנאי  מדווח: הדוודים לא עבדו, תקלה במערכת הניטור שטופלה ע"י 

 חיצוני 

 הדוודים לא עבדו  6 29-30/08/20

 הדוודים לא עבדו  1 03/09/20

 הדוודים לא עבדו  7 4-5/09/20

 חריגה עקב תחזוקה למכשיר ניטור  1 06/09/20

29/09/20 3 
מדווח: הדוודים לא עבדו; תקלה במערכת ניטור שטופלה טכנאי  

 חיצוני 

 הדוודים לא עבדו  2 30/09/20

 לא עובד 3הקטן עובד, דוד  4דוד  1 04/10/20

 לא עובד 3הקטן עובד, דוד  4דוד  2 05/10/20

 הדוודים לא עבדו, חריגות עקב גשם 3 04/11/20

 במזוט  3בדיקת דוד  -תפעול דוד  2 05/11/20

 הדוודים לא עבדו, חריגות עקב גשם 4 06/11/20

 לא עובד 3הקטן עובד, דוד  4דוד  1 11/11/20

 הדוודים לא עבדו  2 15/11/20

 במזוט  3בדיקת דוד  -תפעול דוד  3 19/11/20
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 במזוט  3דוד  -תפעול דוד  2 23/11/20

 במזוט  3דוד  -תפעול דוד  1 24/11/20

 מדווח: חריגות עקב גשם כבד 2 26/11/20

 מדווח: חריגות עקב גשם כבד 5 16/12/20

 מדווח: חריגות עקב גשם כבד 7 17/12/20

 64 סה"כ 
 

 

 מכון תערובת אילן רפאל ומפעל נ.מ.ר  

במבנה  עמק חפר  התעשייה באזור הממוקם  לדגים כופתיות לייצור תערובת מכון הינו ר.מ.תערובת נ מכון

 שלבים: ממספר מורכבת ר.מ .נ תערובת במכון בע"מ. הפעילות רפאל אילן תערובת של מכון

 הסמוך  אילן רפאל  התערובת מכון של במערכת מתקבלים המפעל של הגלם חומרי:  גלם חומר קבלת .1

 חומר  המפעל. לצרכי  ומכין "חליפה" בהתאם הגלם חומרי את מעבד רפאל  אילן התערבת מכון  למפעל. 

 סילואים. לשני סגורה בצנרת משונע הגלם

 לפילטר מחוברת עוברת גריסה וניפוי. המגרסה רפאל אילן התערובת ממכון שהתקבלה התערובת:  גריסה .2

 ייעודית.   ולארובה

באמצעות   משלושה מורכבת הכבישה מערכת:  כבישה .3 התערובת  )בישול  בישול  תא  שקילה,  חלקים: 

 קיטור והוספת מי רשת( ואקסטרודר ליצירת כופתיות. 

אוויר  :  מייבש .4 באמצעות  הרטיבות  אחוז  את  להוריד  בכדי  למייבש  עוברות  הכופתיות  מהאקסטרודר 

גז. מחומם המסוחרר ע"י   בכל אזור יש מבער  מפוחים. מתקן הייבוש מורכב משלושה אזורים כאשר 

 האוויר ממתקן הייבוש עובר דרך ציקלון לפני פליטה לסביבה מהארובה הראשית. 

 חלק מהכופתאות עוברות ציפוי בשמן. :ציפוי .5

ביבה  מעלות צלזיוס ומקוררות באמצעות אוויר מהס  50-60הכופתיות מגיעות בטמפרטורה של    :מקרר .6

של   לארובה    30-35בטמפרטורה  ומשם  ציקלון  אל  מהמקרר  מנותב  המקורר  האוויר  צלזיוס.  מעלות 

 ראשית. התוצר הסופי מנופה ומועמס למשאיות ליעד הסופי.

תהליכי ייצור כופתיות כמזון לבעלי חיים במכוני תערובת מתאפיינים בפליטת חומרים הגורמים לריח. כמענה 

הראשית. השיטה מתבססת על   המהמפעל הותקנה מערכת לטיפול בריח )אוזונוציה( בארובלסוגית הריח  

. בהתאם לדרישת האיגוד הותקן  3Oהזרקת אוזון לארובה הראשית וחמצון מולקולות הריח באמצעות האוזון  

של   מכשיר ניטור רציף למדידת כמות האוזון המיוצר וריכוזי האוזון הנפלטים מהארובה. הערכים המותרים
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נתוני הניטור הרציף משודרים   וביציאה מהמתקן הוגדרו בתנאי רישיון העסק של המפעל.  אוזון בכניסה 

באופן מקוון לענן )קישור אינטרנטי( כך שהאיגוד יכול לעקוב אחר הנתונים ולוודא  כי מערך יצור הכופתיות 

-ניסה למתקן לא יהיה נמוך מעובד רק כאשר כמות האוזון עולה על הערך הנדרש כלומר שערך האוזון בכ

 חל"מ. 5גר/מק"ת. לעומת זאת, ביציאה מהמתקן הערך המרבי של אוזון שנקבע הוא  1188

 ממצאי הניטור 

כ  2020בשנת   הסיבות   30-נרשמו  האוזונציה.  למתקין  בכניסה  המותר  המינימאלי  האוזון  מערך  חריגות 

אוזון וחלקן מתקלה במכשיר למדידת אוזון.    לחריגות אלו נגרמו בחלקן עקב תקלות בגנרטורים המייצרים 

הופעל קו הייצור אך מערכת האוזון התריעה על תקלה והייצור   20/09/20  בתאריך  במוצאי ראש השנה

הופסק. לאחר בדיקה התברר כי יש תקלה חמורה במכשיר למדידת אוזון והמכשיר נשלח לחו"ל לתיקון.  

על להמשיך ולהפעיל את קו הייצור ללא מערכת בקרה  האיגוד המליץ לרשות המקומית לסרב לבקשת המפ 

נמר   הייצור במפעל  פעילות  הופסקה  זו  אוזון(. בהתאם להמלצה  מדידת  )ללא  בריחות  על מתקן הטיפול 

ולאחר מכן קו הייצור הופעל רק מספר ימים בודדים עד סוף שנת   2020לחלוטין עד אמצע חודש נובמבר  

א התקבלו חריגות מערך האוזון המרבי המותר ביציאה מהמתקן והוא  ל  2020בכל מקרה, במהלך שנת    . 2020

חריגות מערך אוזון מרבי   פרמס )  חל"מ. בטבלה שלהלן מוצגים הנתונים שהתקבלו ממערכת הניטור הרציף  5

 חל"מ(:   5המותר הינו  ביציאה ממתקן

 מכון תערובת אילן רפאל ומפעל נ.מ.ר  בנתונים שהתקבלו ממערכת הניטור הרציף  .53טבלה 

 2020בשנת 

 חודש 

מספר  

ימי  

עבודה 

 בחודש

חריגות   פרמס

3O מערך 

בכניסה  

 למתקן

חריגות   פרמס

  3Oמערך 

מרבי ביציאה  ה

 ממתקן

 סיבת החריגה 

 0 תקין  15 ינואר 
במהלך החודש לא התקבלו נתוני סטטוס עבודת  

 המפוח. התקלה תוקנה לאחר פניית האיגוד 

 0 1 12 פברואר

עם הפעלת    24/02/20המפעל דיווח כי בתאריך 

הקו, התגלה שכמות האוזון נמוכה מהנדרש והקו  

 נכנס לתהליך של עצירה כנדרש. 

 לאחר תיקון התקלה המפעל חזר לייצור

 0 1 20 מרץ

הייצור בפועל   22/03/20המפעל דיווח כי בתאריך 

הופסק כעבור שעה מתחילת המשמרת עקב תפקוד  

מערכת האוזונטורים. המפעל חזר לייצור  לקוי של 

 למחרת לאחר תיקון התקלה 

 - 0 תקין  18 אפריל 

 - 0 תקין  25 מאי 
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 0 4 25 יוני 
האיגוד שלח מכתב למפעל על החריגות אך לא  

 התקבל מענה. 

 - 0 5 24 יולי 

 - 0 3 24 אוגוסט

 0 13 15 ספטמבר 

עם הפעלת  06/09/20המפעל דיווח כי בתאריך 

מערכת האוזון נכנסה לתקלה ולכן לא היה  הקו, 

  20/09/20במוצאי ראש השנה   מפעל;ב ייצור

הופעל קו הייצור אך מערכת האוזון התריעה על  

תקלה, הייצור הופסק למשך חודשיים עד לתיקון  

 מכשיר הניטור 

 - - - *0 אוקטובר

 - 0 2 3 נובמבר

 - 0 1 5 דצמבר 

  0 30 186 סה"כ 

 *המפעל לא עבד 

 אבן וסיד שפיה

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

הניצב מטופלים במערכת של ציקלונים מסוג וורטקס טרם פליטתם לסביבה דרך ארובה. מכשיר לניטור 

פן מקוון ורצוף. עיבוד הנתונים בוצע רציף לחלקיקים מותקן בארובת התנור, והנתונים מתקבלים באיגוד באו

ועדכון להיתר שנכנס   01/11/14על בסיס תנאי היתר הפליטה לפי חוק אוויר נקי שנכנסו לתוקף בתאריך  

 . 08/02/17לתוקף בתאריך 

בעדכון להיתר המפעל נדרש להיערך להתקנת פילטר שקים חדש לטיפול בחלקיקים, במקום מתקן מסוג 

ערך פליטה מרבי לחלקיקים החל   כה ולא מצליח להגיע לערכי הפליטה הרצויים. וורטקס שהיה קיים עד  

רווח בר סמך    30%מ"ג/מק"ת כאשר לערך זה מתווסף    50ועד להתקנת פילטר השקים:    08/02/17מתאריך  

מ"ג/מ"ק(. תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים   15לניטור רציף של חלקיקים )

 דידה רציפה שנעשתה בשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימו שני אלה:כאשר במ

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

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

 שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 טור ממצאי הני

 . (08/02/17תקן החל מתאריך  )  חריגות בממוצע יממתי  6-חריגות בממוצע חצי שעתי ו  26היו    2020בשנת  

 מהסיבות הבאות:  ותהחריגות במהלך השנה נובע
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או   • תחזוקה  עבודות  ביצוע  לצורך  קצרות  לתקופות  רבות  פעמים  הופסק  הניצב  התנור  השנה  במהלך 

בחלק   כלכליים.  הימשיקולים  התנור  התנעת  בזמן  עלי ימהמקרים,  שגרמה  יתה  החלקיקים  בריכוזי  ה 

 לחריגה.  

בסיום עבודות תחזוקה בתנור הסיד שכללו    05/02/20האירוע העיקרי במהלך השנה התרחש בתאריך   •

החלפת כלל מבערי הדלק וזאת לצורך שיפור יעילות שריפת דלק המזוט בתא השריפה. האבן שהוכנסה  

לחות גבוהה מאוד אשר מנעה שריפה יעילה. בעקבות תלונות על ריח דלק מתושבי    יתה ברמתילתנור ה

נציגי האיגוד והמשרד להגנת הסביבה למקום. בעקבות א יעקב הגיעו  זה, החברה ביצעה  יזכרון  רוע 

 תחקיר והפקת לקחים למניעת מקרה דומה בעתיד.

 ודש יוני. חריגות התקבלו בשל סתימה במשאבה אשר מספקת מים לוורטקס בח 4 •

זמינות שנתית, הירידה בזמינות נובעת מתקלות באנלייזר הניטור ועבודות תחזוקה   95.8%  :זמינות נתונים

 במפעל. 

שנת   לסוף  עד  הפליטה שתוקפו  היתר  לחידוש  בקשה  להגיש  שלא  החליט  תופסק    2021*המפעל  כן  ועל 

 והפעילות העיקרית במפעל תהיה חציבה וגריסה.   2021פעילותו של התנור הניצב עד סיום שנת 

 2020עיבוד נתוני ניטור רציף ממפעל אבן סיד ושפיה בשנת  .54טבלה 

 חודש 

ממוצע  

יממתי  

מירבי  

 ]מ"ג/מ"ק [

 תקן:  

50+15=65 

מספר חריגות  

מהתקן  

 היממתי 

ממוצע חצי  

שעתי מירבי  

  ]מ"ג/מ"ק [

 תקן: 

100+15=115 

מספר 

חריגות  

מהתקן החצי  

 שעתי 

 הערות

 6 163 4 74 ינואר

בתהליך   07/01/20חריגות בתאריך 

הפעלת התנור לאחר עצירה יזומה;  

 חריגות יממתיות בתאריכים

 26-28/01/20 

 7 154 1 87 פברואר

בתהליך  5-6/02/20חריגות בתאריכים 

הפעלת התנור לאחר עצירה יזומה, כמו כן 

 05/02/20דווח על אירוע ריח בתאריך 

 - 0 108 0 59 מרץ 

 - 0 100 0 48 אפריל 

 - 0 100 0 48 מאי

 4 143 0 64 יוני

 05/06/20החריגות התקבלו בתאריך 

עקב סתימה במשאבה אשר מספקת מים 

 לוורטקס 

 0 108 1 70 יולי 

  סתימה עקב  07/07/20 בתאריך חריגה

 אשר  הטיפול מתקן של בבוץ חלקית

 היום באותו טופלה
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 1 134 0 63 אוגוסט 

 עבודה בזמן  17/08/20 בתאריך חריגה

  הגדול בחלקיקים טיפול מתקן עם

 (, לגיבוי משמש, יעיל  פחות, וורטקס)

 .הקטן בוורטקס  טיפול  יום

 - 0 66 0 31 ספטמבר 

 8 157 0 58 אוקטובר
בתהליך   28/10/20חריגות בתאריך 

 07/10/20הפעלת התנור ובתאריך 

 - 0 111 0 62 נובמבר 

 - 0 105 0 44 דצמבר 

  26  6  סה"כ 

 

 סנאליא

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

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

בשוטף   2018בעי משנת  ביממה ומייצרים קיטור עבור מכבשי הגיפור של הצמיגים. הדוודים שורפים גז ט

ובזמן תקלה משתמשים במזוט כדלק גיבוי. בכל ארובה מותקן מד ריכוז חלקיקים המחוברים אל האיגוד 

 בזמן אמת. עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי רישיון העסק של המתקן.

בר סמך    רווח   30%מ"ג/מק"ת כאשר לערך זה מתווסף    5ערך פליטה מרבי לחלקיקים בזמן שריפת גז טבעי:  

תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים   .מ"ג/מ"ק(  1.5לניטור רציף של חלקיקים )

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

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

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

 שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 ממצאי הניטור 

לא נרשמו חריגות בריכוז החלקיקים בממוצע חצי שעתי ו/או ממוצע יממתי בארובת    2020במהלך שנת   •

 .ABדוד 

דוד   • בארובת  זאת,  בריכוז  25נרשמו    Cלעומת  אחת   חריגות  וחריגה  שעתי  חצי  בממוצע  החלקיקים 

כתוצאה מטעות בהפעלת הדוד במצב של   05/07/20בממוצע היממתי. רוב החריגות התקבלו בתאריך  

שריפת מזוט במקום בגז טבעי למספר שעות. בעקבות אירוע זה, החברה ביצעה תחקיר והפקת לקחים 

 למניעת מקרה דומה בעתיד.

שנתית. הירידה בזמינות נובעת מתקלה במחשב המחובר למערכת הניטור  זמינות    98%  –  זמינות נתונים

 . 11-15/09/20הרציף בתאריכים 
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 2020בשנת  אליאנסמפעל   ABעיבוד נתוני ניטור רציף ארובה  .55טבלה 

 חודש 

ממוצע יממתי  

מירבי  

 [ תקן:  מ"ג/מ"ק]

5+1.5=6.5 

מספר  

חריגות  

מהתקן 

 היממתי 

ממוצע חצי שעתי  

 [ מ"ג/מ"ק ]מירבי 

 תקן:  

10+1.5 =11.5 

מספר  

חריגות  

מהתקן 

 החצי שעתי 

 0 3 0 3 ינואר

 0 5 0 3 פברואר

 0 3 0 3 מרץ

 0 2 0 2 אפריל 

 0 3 0 3 מאי 

 0 6 0 2 יוני 

 0 3 0 3 יולי 

 0 3 0 3 אוגוסט 

 0 3 0 3 ספטמבר 

 0 3 0 3 אוקטובר 

 0 3 0 3 נובמבר

 0 3 0 3 דצמבר

 0   0   סה"כ 

 

 2020מפעל אליאנס בשנת  Cעיבוד נתוני ניטור רציף ארובה  .56טבלה 

 חודש 

ממוצע יממתי  

 [ מ"ג/מ"ק] מירבי 

 תקן:  
5+1.5=6.5 

מספר 

חריגות  

מהתקן  

 היממתי 

ממוצע חצי שעתי  

 [ מ"ג/מ"ק] מירבי 
 תקן: 

10+1.5=11.5 

מספר 

חריגות  

מהתקן החצי  

 שעתי 

 הערות

  0 9 0 4 ינואר 

  0 6 0 3 פברואר 
 11/03חריגה בתאריך  1 13 0 3 מרץ

  0 4 0 3 אפריל 

  0 4 0 3 מאי 

  0 4 0 3 יוני 

 20 23 1 10 יולי 
  05/07כל החריגות התקבלו בתאריך 

 עקב שריפת מזוט 
 05/08   03/08חריגות בתאריכים  2 25 0 3 אוגוסט 

 0 2 0 2 ספטמבר 
לא התקבלו נתונים  11/09-15/09בין 

 עקב תקלה במחשב 
 15/10חריגה בתאריך  1 20 0 3 אוקטובר 

  0 5 0 3 נובמבר
 07/12חריגה בתאריך  1 21 0 3 דצמבר 

  25  1  סה"כ 
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 משמר השרון –קרגל אריזות גמישות

מפעל קרגל הינו מפעל להדפסה על יריעות גמישות. המזהמים הנפלטים מתהליך ההדפסה מטופלים במתקן  

הנקרא   אורגניים  חומרים  החומרים RTO  (Regenerative Thermal oxidizer)לשריפת  כלל  ריכוזי   .

.  בנוסף מבוצע דיגום משתי FIDמבוססת על שיטת    TOCהאורגניים בארובה נמדדים ע"י מערכת למדידת  

מערבית( המתחלפות לסירוגין  -נקודות סביבתיות על גג המפעל )נקודת דיגום מרכז הגג ונקודת דיגום דרום

בין השעות   נקודת המדידה הס16:00עד    07:00כל חצי שעה  ביבתיות מנטרות פליטות בלתי מוקדיות . 

  . מערבית מייצגת את "גדר המפעל"-מצנרת וארובות חירום הנמצאים על גג המפעל. נקודת הדיגום הדרום

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

   טורה בארובת הפליטה מהמתקן.בכניסה למתקן, טמפרטורה בתוך המתקן וטמפר

.  05/02/2015עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי היתר הפליטה לפי חוק אוויר נקי שנכנסו לתוקף בתאריך  

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

בוצעה המרת יחידות של   TOC as PROPANביחידות של  מ"ג/מ"ק(. מאחר ותוצאות המדידה מתקבלות    3)

הוא   והערך המרבי  בערכי הפליטה המרביים   חל"מ.   8.125התקן  כעומדות  יחשבו  הניטור הרציף  תוצאות 

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

 עולים על ערכי הפליטה המרביים.הממוצעים של כל מדידות הניטור במשך יממה אינם   .5

אף אחד מממוצעי מדידות הניטור החצי שעתיות אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה המרביים   .6

 שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 ממצאי הניטור 

חריגות מתנאי היתר הפליטה בממוצע   37היו    2020: בשנת  RTO-בארובה ביציאה ממתקן ה  TOCריכוזי  

חל"מ, בנוסף נרשמו שתי חריגות בריכוז הממוצע היממתי. כל   74.9כאשר הריכוז המרבי היה  החצי שעתי  

 החריגות התקבלו במקרים הבאים:

חריגות בריכוזים ביציאה מהארובה. המפעל דיווח למחרת,    21)יום שבת( התקבלו    22/02/20בתאריך   •

  RTO-ערים הפנימיים ולכן התה תקלה באחד המבי לאחר בדיקת כשירות, הי RTO-כי בהפעלת מתקן ה

בשעות   התקלה  לתיקון  עד  נמוכה  בתפוקה  לעבוד  המשיך  המפעל  הרצויה.  לטמפרטורה  התחמם  לא 

 הצהריים.  

חריגות חצי שעתיות עקב טיפול טכנאי חיצוני במערכת הניטור הרציף.   2התקבלו  06/04/20בתאריך  •

 בהתאם לדרישת האיגוד התקבל דוח הטיפול במערכת. 
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התקבלו    29/11/20בתאריך   • ראשון(  שהטמפרטורה    14)יום  לפני  במפעל  ייצור  התחלת  עקב  חריגות 

ה עיכוב    RTO-במתקן  היה  כי  דיווח  המפעל  האיגוד,  לדרישת  במענה  העבודה.  לטמפרטורת  הגיעה 

עקב תקלה בשעון ההפעלה האוטומטית, כמו כן דיווח כי בוצעו פעולות מתקנות   RTO-בחימום מתקן ה

 הפעלה בשעה קבועה ושיפור הבקרה. כגון

  RTO-( המפעל רשאי להפעיל את מכונות ההדפסה ללא הפעלת מתקן ה8ע"פ דרישות היתר הפליטה )סעיף  

 טבלה)ראה  שעות ברצף. התקלות המפורטות להלן    24- שעות עבודה במצטבר בשנה ולא יותר מ  100במשך  

מבוקרות גם באמצעות הגלאים הסביבתיים הנמצאים על גג המפעל. בנקודה המייצגת את גדר המפעל (  58

 279חל"מ. בנקודה הסביבתית במרכז הגג נרשמו    5פעמים בהם הריכוז החצי שעתי עלה על    259נרשמו  

 בטבלה להלן מוצג פרוט של נתונים בכל חודש.  חל"מ. 10חצי שעתי עלה על פעמים בהם הממוצע ה

שעות ללא מתקן טיפול כנדרש ואינו עומד בהיתר   100על פי הנתונים אנו מניחים כי המפעל עבד מעל  

הפליטה. אנו נמצאים בהליך תאום עם המשרד להגנת הסביבה על קבלת נתונים מדויקים מהמפעל ונקיטת 

 אכיפה בהתאם לממצאים.אמצעי 

 : 2020( תקין שהתרחשו בשנת RTOלהלן פירוט האירועים המיוחסים לפעילות המפעל ללא מתקן טיפול )

התגלו תקלות טכניות )בוכנה לא תקינה    RTO-)יום ראשון( במהלך חימום מתקן ה  26/01/20בתאריך   •

שעות ללא מתקן   20-וכה כורצועות מנוע קרועות(. בהתאם לדיווח שהתקבל המפעל עבד בתפוקה נמ

 טיפול עד לתיקון התקלות.

שעות   19-)יום ראשון( בהתאם לדיווח שהתקבל, המפעל עבד בתפוקה נמוכה כ  22-23/02/20בתאריך   •

 ללא מתקן טיפול עד לתיקון התקלה במבערים הפנימיים של מתקן הטיפול.  

 לשעה עקב קצר חשמלי. RTO-הופסקה פעילות ה 22/04/20בתאריך  •

)יום ראשון( התקבל דיווח מהמפעל כי ישנה תקלה במתקן מתקן הטיפול בגזי פליטה    21/06/20בתאריך   •

(RTO( מצומצמת  בתפוקה  לעבוד  המשיך  המפעל  מ50%(.  יותר  נמשכה  התקלה  ומתקן    24-(  שעות 

ת היתר הפליטה והאיגוד  בשעות הבוקר. אירוע זה חרג מדרישו   22/06/20הטיפול חזר לפעילות בתאריך  

דרש וקיבל מהמפעל דוח מפורט על התקלה כמו כן, דיווח על כך למשרד להגנת הסביבה. במהלך הפסקת  

גבוהים בצורה בלתי מבוקרת  נפלטו לסביבה חומרים אורגניים בריכוזים  הפעילות של מתקן הטיפול 

 וזאת ניתן לראות באמצעות מערך הניטור הרציף הנמצא על גג המפעל.
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החל ביום ראשון בבוקר )ולא בשבת   RTO-במהלך חודש אוגוסט נתוני הניטור מצביעים כי חימום ה •

בלילה( ובמקביל לכך התקבלו ריכוזים הגבוהים על גג העלולים לנבוע מהפעלת מכונות הייצור, כאשר  

 אינו מוכן לעבודה.    RTO-מתקן ה

בתחילת חודש אוקטובר )תקופת החגים( התקבלו ערכים גבוהים בגלאים הסביבתיים. האיגוד התריע   •

  - טופלה רק לאחר שבועיים. נתוני הניטור מצביעים כי בתקופה זו מתקן המספר פעמים אך התקלה  

RTO  .עבד באופן תקין 

  RTO-התרחשה תקלה במפוח הראשי מהמפעל למתקן הטיפול גרמה להפסקת בפעולת ה  25-28/10/20 •

 למשך שלושה ימים. המפעל לא דיווח על פעילות הייצור במפעל בזמן התקלה.  

עקב הפסקות בתקשורת   RTOזמינות נתונים שנתית במכשיר הניטור הרציף בארובת    96%  :זמינות נתונים 

 לאיגוד, הפסקות חשמל במפעל במהלך השנה ותקלות במערכת הניטור הרציף. 

ספיקת העבודה בכניסה למתקן    מק"ש.  90,000היא    RTO-: ספיקת התכנון המקסימלית של מתקן הספיקות

בין    RTO-ה מק"ש כתלות במספר מכונות ההדפסה שעובדות במקביל. במהלך    90,000-ל  15,000נעה 

השנה ספיקות העבודה המרביות היו גבוהות מספיקת התכנון של המתקן, הספיקה המקסימלית שעתית עמדה 

 מק"ש.   94,543על 

-C°760: בזמן עבודה הטמפרטורה בתא השריפה היא בטווח  RTO-טמפרטורה בתא השריפה של מתקן ה

. חימום מתקן הטיפול בתחילת C°350-450-שבוע כשהמפעל אינו עובד הטמפרטורה יורדת ל . בסופי 850

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

ה ממתקן  ביציאה  בארובה  האורגני  החומר  ריכוז  מדידות  מוצגות,  שלהלן  והריכוזים   RTO- בטבלאות 

   מהניטור הסביבתי:

 במפעל RTO-ה ממתקן ביציאה בארובה אורגני חומר  ריכוז  מדידות - רציף  ניטור נתוני עיבוד .57 טבלה

 2020בשנת  קרגל

 חודש 

ממוצע  

יממתי מירבי  

 [ חל"מ]
 8.125 תקן:

 מספר 

חריגות  

מהתקן  

 היממתי 

ממוצע חצי  

שעתי מירבי  

 [ חל"מ]
 14.375 תקן:

מספר חריגות  

מהתקן החצי  

 שעתי 
 הערות

  0 4.3 0 2.1 ינואר

 21 74.9 1 20.1 פברואר
עקב תקלה   22/02החריגות בתאריך 

באחד המבערים לאחר בדיקה של  

 RTO-מתקן ה
  0 2.8 0 1.7 מרץ 
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ניטור  חריגות עקב טיפול במערכת  2 18.9 0 4.4 אפריל 

 6/040רציף בתאריך 
  0 4.8 0 3.2 מאי

  0 4.8 0 2.9 יוני

  0 4.8 0 2.9 יולי 

  0 4.9 0 2.2 אוגוסט 

  0 5.4 0 1.3 ספטמבר 

  0 13.4 0 2.9 אוקטובר

 14 74.2 1 13.3 נובמבר 

עקב ייצור   29/11החריגות בתאריך 

 RTO-כאשר הטמפרטורה במתקן ה

נמוכה מדי )איחור בהפעלה 

 (RTOשל   תאוטומטי
  0 8.9 0 1.3 דצמבר 

  37  2  סה"כ 

 

 מפעל וגדר גג על הסביבתיים בגלאים האורגני החומר  ריכוז  מדידות - רציף  ניטור נתוני עיבוד .58 טבלה

 2020בשנת  קרגל

 מרכז הגג   מיקום 

(ambient 1) 
 מרכז הגג 

 (ambient 1) 
 גדר המפעל

(ambient 2) 
 גדר המפעל  

(ambient 2) 

 חודש/ 

 תקן 

ערך ממוצע חצי  

שעתי מקסימלי  

 ]חל"מ[ 

מספר פעמים בהם  

  10-הריכוז גדול מ

 [ חל"מ]

ערך ממוצע  

חצי שעתי  

מקסימלי  

 ]חל"מ[ 

מספר פעמים  

בהם הריכוז  

  5-גדול מ

 [ חל"מ]
 0 3.2 6 16.9 ינואר 

 1 5.8 9 21.4 פברואר 
 0 3.7 0 6.8 מרץ

 4 9.2 17 26.9 אפריל 
 2 5.9 1 17 מאי 
 4 8.4 15 32.7 יוני 
 3 6 4 14.3 יולי 

 16 14.4 24 37.3 אוגוסט 
 8 7.4 7 24.8 ספטמבר 
 184 41.3 182 40.3 אוקטובר 
 31 14.9 6 18.3 נובמבר
 6 12.4 8 19.5 דצמבר 
 259  279  סה"כ 
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 העוגנפלסט  

יריעות   . האוויר הנפלט ממכונת ההדפסה עובר דרך  PVCבמפעל העוגנפלסט קיימת מכונה להדפסה על 

מתקן טיפול ביולוגי, הנקרא ביופילטר, לפירוק של הממסים אורגנים המתנדפים לאחר תהליך ההדפסה.  

ריכוזי   שארית  למדידת  רציפה  מערכת  הותקנה  הביופילטר  ממתקן  היציאה  האורגניים בארובת  החומרים 

(TOC כמו כן נמדדים נתוני בקרה הבאים: ספיקת אוויר ומהירות זרימה בכניסה למתקן, ריכוז חומר אורגני .)

עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי רישיון    בכניסה למתקן, טמפרטורה ולחות בארובת הפליטה מהמתקן. 

 . 08/01/20העסק מתאריך 

מ"ג/מק"ת, כאשר לערך זה מתווסף   90יים ביציאה ממתקן ההדפסה הינו   ערך פליטה מירבי לחומרים אורגנ

מ"ג/מ"ק(. תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה   27רווח בר סמך לניטור רציף )  30%

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

מ"ג/למ"ק.     117העבודה של המתקן לא יעלה על ערך הפליטה המרבי, כלומר  הממוצע היומי בשעות   .1

אחוז אי וודאות. מאחר והמתקן אינו עובד ברציפות   30%מ"ג/למ"ק אויר בתוספת    90ריכוז של  

 שעות. 8מבוצע חישוב מחמיר לפי ממוצע של 

ריכוז   -מ"ג/למ"ק  207הממוצע החצי שעתי אינו עולה על פי שניים מערך הפליטה המרבי, כלומר  .2

 אחוז אי וודאות.  30%מ"ג/למ"ק אויר בתוספת  180של 

חריגות   24פרט לחודש יוני שבו התקבלו    2020מערכת הפילטר הביולוגי עבדה בצורה תקינה במהלך שנת  

הניטור שפגעו  היו תקלות במערך  יולי  בחודש  יממתית.  וחריגה אחת  עבודה  ימי  חצי שעתיות, בשלושה 

בהתאם לצורך נשלחו למפעל הודעות על החריגות ועל הצורך לשפר את ההתרעות הניטור.    בזמינות נתוני

 ואת הדיווחים לאיגוד בנושא תקלות הקשורות למתקני הטיפול באוויר.
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  הפילטר ממתקן ביציאה בארובה אורגני חומר  ריכוז  מדידות -  רציף ניטור נתוני עיבוד .59 טבלה

 2020 בשנת העוגנפלסט במפעל הביולוגי

 חודש 

ממוצע יממתי  

מירבי  

 ]מ"ג/מק"ת[ 

 117 תקן:

 מספר 

חריגות מהתקן  

 היממתי 

ממוצע חצי  

שעתי מירבי  

 ]מ"ג/מק"ת[ 

 207תקן:  

מספר חריגות  

מהתקן החצי  

 שעתי 

 הערות

 08-12/01תקלה בשידור נתונים  0 73 0 45 ינואר

  0 134.7 0 56.7 פברואר

  0 147 0 58.9 מרץ 

  0 64.1 0 30.6 אפריל 

  0 98.8 0 75.6 מאי

 24 1723.7 1 328.6 יוני
חריגות חצי שעתיות בתאריכים 

22/06 ,28/06, 29/06 

 0 3123.1 0 472.4 יולי 

ערכים שגויים עקב טיפול במערך 

, אין תקשורת 27/07הניטור ב

 20-26/07, 01-07/07בתאריכים 

  0 136 0 82 אוגוסט 

  0 55.9 0 34.2 ספטמבר 

  0 100.8 0 51.1 אוקטובר

  0 100.2 0 20.1 נובמבר 

  0 87 0 27.9 דצמבר 

   24 1  סה"כ 

 

 פחמ"ס 

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

(  RTOממסים, אשר עוברים דרך מתקן לטיפול תרמי בממסים )הצבע בתנור. תהליכים אלה כרוכים בפליטת  

 לפני הפליטה לסביבה. 

בהתאם לדרישות רישיון העסק של המפעל, לא מתבצעת מדידה של ריכוז חומרים אורגניים ביציאה ממתקן  

 - הטיפול בניטור הרציף, אלא רק את הפרמטרים התפעוליים הבאים: טמפרטורה בתא השריפה של מתקן ה 

RTOיר אל מתקן הו, ספיקת או-RTO .וצריכת גפ"מ 

הנדרש  ה  הטמפרטורהטווח    :טמפרטורה מתקן  השריפה של  עבודה    RTO-בתא   .C 820-780°הינובזמן 

. עם C770-820°נמצא כי בזמן עבודה הטמפרטורה בתא השריפה היא בטווח    2020ממצאי הניטור בשנת  מ

ל יורדת  בלילות, הטמפרטורה  הייצור  עד    C540-640°הפסקת  יורדת  .  C320°ובסופי שבוע הטמפרטורה 

אשר מגיע לטמפרטורת הנדרשת ומתייצב לאחר  RTO- ם של מתקן הבתחילת השבוע מתחיל להתבצע חימו

נמצא בטמפרטורת העבודה   RTO-אין בקרה שאכן תהליך הייצור מתחיל רק לאחר שמתקן ה  שעות.   3-4



 

148 
 

  RTO-ה ויר מתהליך הייצור וחימום  וומתבצעת שריפה מלאה של המזהמים מאחר והפעלת מפוח יניקת א

 .בבוקר בכל יום, מתבצעות במקביל

בהתאם לנתוני הניטור הרציף הספיקה   מק"ש.   55,000- כ  RTO-ספיקת תכנון מקסימלי של מתקן ה  :ספיקה

בטווח מק"ש    53,781מק"ש עם פיקים תנודתיים אשר הגיעו לערך מקסימלי של    34,000-ל  10,000נעה בין  

   . RTO-התכנון של ה

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

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

 .RTO-תרמי. ממצאי הניטור הרציף מצביעים כי ישנה צריכת גפ"מ במרבית שעות העבודה של ה

 זמינות נתונים שנתית.    99.3% זמינות נתונים:
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 דיגומי ארובות –מקורות מוקדיים 

מהאוויר הנפלט בארובה לשם מדידת ריכוזי המזהמים הנפלטים   הדיגום אוויר בארובות הוא לקיחת דוגמ

היתר הפליטה בלסבי לדרישות  תקופתי, בהתאם  באופן  דיגומי ארובות  לבצע  נדרשים  ה. מפעלי תעשייה 

שיון העסק. דיגום ארובות מבוצע על פי "נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה" יאו בהתאם לתנאי ר  לאוויר

של המשרד להגנת הסביבה שמתעדכן מעת לעת וע"י מעבדות מוסמכות. תוצאות הדיגומים מדווחים למערכת 

עדיין  הממוחשבת של המשרד להגנת הסביבה ואינם מתקבלים באיגוד בפרק זמן סביר. מאחר והמערכת  

אינה זמינה לציבור באופן מלא להלן ריכוז ממצאי הדיגומים שבוצעו בארובות המפעלים במרחב האיגוד  

 : 2020בשנת 

 2020ב האיגוד בשנת חריכוז ממצאי בדיקות ארובה שבוצעו במפעלים הגדולים במר .60 טבלה

 שם המפעל 
שם/מספר  

 ארובה 

תאריך  

 הבדיקה 
 פרמטרים נבדק מספר 

ממצאי  

 הבדיקה 
 טיפול בחריגות/הערות

  תקין ,RCO 20/8/013 TOC CO, Nox, PM אבן קיסר 

  תקין ,TOC CO, Nox, PM 20/8/013 ישן  RTO אבן קיסר 

 אבן קיסר 
יונק אבק 

 מערבי 
20/8/020 TOC PM, תקין  

 אבן קיסר 
פרה מיקס  

 גדול
20/8/025 TOC PM, תקין  

  תקין ,TOC PM 20/8/025 מיקס קטן פרה  אבן קיסר 

  תקין ,TOC CO, Nox, PM 20/8/013 מזרחי   RTO אבן קיסר 

 אבן קיסר 
פילטר חדר  

 צבע מזרחי 
20/8/025 TOC PM, תקין  

 אבן קיסר 
פילטר חדר  

 צבע מערבי 
20/8/025 TOC PM, תקין  

 אבן קיסר 

פילטר מזרחי 

חדש מחוץ  

 למערך ההזנה 

20/8/020 TOC PM, תקין  

 אבן קיסר 

פילטר מזרחי 

חדש בתוך 

 מערך ההזנה

20/8/020 TOC PM, תקין  

 אבן קיסר 
פילטר מזרחי 

 מחוץ למערך 
20/08/20 PM, TOC תקין  

 - PM, Nox - כל הארובות אגריקל 
 .דיגום תקופתי כל שנתיים

 2019-ב נדגם 

 PM, Sox, Nox, CO 29/12/20 דוד קיטור  איטונג

חריגה בריכוז  

תחמוצות 

 גופרית 

בוצע הסבה ת 2021בשנת 

 של הדוד ממזוט לגז טבעי

 - PM, Nox, CO, TOC - כל הארובות אילן רפאל ונ.מ.ר
לא בוצעו דיגומים בשנת  

2020 

  תקין AB 05/07/20 PM, Sox, Nox, COדוד קיטור  אליאנס 

  תקין C 05/07/20 PM, Sox, Nox, COדוד קיטור  אליאנס 

 אליאנס 
פילטר  

 1,2מיקסרים 
05/07/20 PM תקין  
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 אליאנס 
פילטר יניקת  

 F4פיח 
05/07/20 PM תקין  

 אליאנס 

פילטר מכון  

-F5קלים יכימ

  בקומה א 6

05/07/20 PM תקין  

 אליאנס 
פילטר סילו  

 1פיח 
06/07/20 PM תקין 

לאחר בחינה נמצא 

שפעילות המתקן אינה 

תנה למפעל  ירציפה ונ

מביצוע הקלה ופטור 

 דיגומים 

 

 אליאנס 

 

פילטר סילו  

 2פיח 
06/07/20 PM חורג 

לאחר בחינה נמצא 

שפעילות המתקן אינה 

תנה למפעל  ירציפה ונ

הקלה ופטור מביצוע 

 דיגומים 

פילטר סילו  

 3פיח 
06/07/20 PM תקין 

פילטר סילו  

 4פיח 
06/07/20 PM חורג 

פילטר מכון  

 דבק 
06/07/20 TOC תקין 

 - PM, Sox, Nox, CO - דוד קיטור  אמבר גרנות

פטור   -משמש לגיבוי 

ע"פ  2020מדיגום בשנת 

 אישור המשרד

 אמבר גרנות

ארובה קו  

 1-4כבישה 

 מאוחד 

21/06/20 PM, TOC תקין  

 אמבר גרנות
בור קבלת 

 משאיות
- PM 2021בשנת  םידג תקין 

 אמבר גרנות
בור קבלת 

 רכבת
 PM 2021בשנת  םידג תקין 

 אמבר גרנות
ארובה קו  

 7כבישה 
21/06/20 PM, TOC תקין  

 אמבר גרנות
ארובה קו  

 8כבישה 
21/06/20 PM, TOC תקין  

 13/07/20 194154 אספלט ורד 
PM, Sox, Nox,    

TOC, Benzene 
  תקין

 גומי  

 עין שמר 

ארובת יניקה  

מבנבורי   

מערגלת  

 9ארובה 

30/12/20 PM תקין  

 גומי 

 עין שמר  

ארובת שיוף  

 4סוליות מס' 
30/12/20 PM תקין  

 גומי  

 עין שמר 

ארובת תא  

צבע יבש מס' 

10 

30/12/20 TOC תקין  

 גומי  

 עין שמר 

ארובת גיפור  

 3רציף מס' 
30/12/20 

PM, Sox, Nox, CO, 

TOC 
  תקין

 גלעם 
דוד קיטור  

400 (C1 ) 
- PM, Sox, Nox, CO - 

שנתיים  דיגום תקופתי כל 

 2019-נדגם ב 

 גלעם 
  375דוד קיטור 

(C2) 
- PM, Sox, Nox, CO - 

דיגום תקופתי כל שנתיים  

 2019-נדגם ב 

 גלעם 
דוד קיטור  

(C3 ביוגז ) 
05/05/20 

PM, Sox, Nox, CO, 

TOC 
  תקין
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 גלעם 
פילטר אבק  

F03 
06/05/20 PM תקין  

 גלעם 
פילטר אבק  

F05 
05/05/20 PM תקין  

 גלעם 
פילטר אבק  

F06 
04/05/20 PM תקין  

 גלעם 
פילטר אבק  

F7a 
04/05/20 PM תקין  

 גלעם 
פילטר אבק  

F7b 
04/05/20 PM תקין  

 גלעם 
פילטר אבק  

F09 
10/05/20 PM תקין  

 גלעם 
פילטר אבק  

F11a 
06/05/20 PM תקין  

 גלעם 
פילטר אבק  

F11b 
03/05/20 PM תקין  

 גלעם 
פילטר אבק  

F12 
03/05/20 PM תקין  

 גלעם 
פילטר אבק  

F14a 
07/05/20 PM תקין  

 גלעם 
פילטר אבק  

F14b 
05/05/20 PM תקין  

 גלעם 
פילטר אבק  

F16 
05/05/20 PM תקין  

 תקין F41 - PM גלעם 
דיגום תקופתי כל שנתיים  

 2019-נדגם ב 

  תקין M2 04/05/20 PM, TOC גלעם 

  תקין M4 04/05/20 PM, TOC גלעם 

  תקין M5 06/05/20 PM, TOC גלעם 

  תקין M6 10/05/20 PM, TOC גלעם 

  תקין M8 06/05/20 PM, TOC גלעם 

  תקין M9-1 03/05/20 PM, TOC גלעם 

  תקין M9-2 03/05/20 PM, TOC גלעם 

  תקין S1 07/05/20 PM, TOC גלעם 

  תקין S2 17/05/20 PM, TOC גלעם 

  תקין S3 04/05/20 PM, TOC גלעם 

  תקין S4 03/05/20 PM, TOC גלעם 

  תקין S6 04/05/20 PM, TOC גלעם 

  תקין S7 03/05/20 PM, TOC גלעם 

 גז טבעי  תקין PM, Sox, Nox, CO 28/07/20 חדש  - 1דוד  גן שמואל מזון 

 תקין PM, Sox, Nox, CO  2דוד  גן שמואל מזון 
 , מזוטדוד 

 2021ידגם בשנת 

 גז טבעי  תקין PM, Sox, Nox, CO 28/07/20 3דוד  גן שמואל מזון 

 גז טבעי  תקין PM, Sox, Nox, CO 28/07/20 4דוד  גן שמואל מזון 

  דוד ביוגז גן שמואל מזון 
PM, Sox, Nox, CO, 

TOC 
 תקין

 , ביוגזדוד 

 2021ידגם בשנת 

  1דוד  גת
PM, Sox, Nox, CO, 

NH3 
 תקין

דיגום תקופתי כל שנתיים  

 2019-נדגם ב 
  2דוד  גת

PM, Sox, Nox, CO, 

NH3 
 תקין
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  3דוד  גת
PM, Sox, Nox, CO, 

NH3 
 תקין

  דוד ביוגז גת
PM, Sox, Nox, CO, 

TOC 
- 

 גת
ארובת בית 

 שקים 
 PM תקין 

 - PM  01סקרבר  גת

 תקין PM  02סקרבר  גת

  תקין PM, TOC 28/12/20 קלנדר ישן העוגנפלסט

  תקין PM, TOC 29/12/20 קלנדר חדש  העוגנפלסט

 העוגנפלסט

מתקן טיפול  

ביולוגי  

 מהדפסה

29/12/20 TOC תקין  

 העוגנפלסט
 -למינציה 

DOR25 
29/12/20 TOC תקין  

 העוגנפלסט
 -למינציה

DOR3 
29/12/20 TOC תקין  

  תקין torit 28/12/20 PMארובת  העוגנפלסט

  תקין PM, Sox, Nox, CO 28/12/20 דוד קיטור  העוגנפלסט

  תקין PM, Sox, Nox, CO 07/04/20 3דוד  נייר חדרה 

  תקין PM, Sox, Nox, CO 07/04/20 6דוד  נייר חדרה 

  תקין PM, Sox, Nox, CO 13/09/20 3דוד  נייר חדרה 

  תקין PM, Sox, Nox, CO 13/09/20 6דוד  נייר חדרה 

  תקין PM, Sox, Nox, CO 21/12/20 3דוד  נייר חדרה 

  תקין PM, Sox, Nox, CO 21/12/20 6דוד  נייר חדרה 

מוצרי  

 מעברות/מטרנה 

מגדל ייבוש 

 חדש 
31/12/20 PM, TOC תקין 

דיגום תקופתי כל שנתיים  

 2019-נדגם ב 

מוצרי  

 מעברות/מטרנה 

  20דוד קיטור 

 מטרנה 
 PM, Sox, Nox, CO תקין 

מוצרי  

 מעברות/מטרנה 

ארובת מחולל 

 קיטור 
07/01/20 PM, Sox, Nox, CO תקין 

 - ארובת RTO פחמ"ס 
PM, Nox ,TOC, 

VOC, CO 
  תקין

 PM, Sox, Nox, CO - דוד שמן תרמי  פחמ"ס 

חריגה בריכוז  

תחמוצות 

 חנקן 

המפעל פועל להחלפת  

 המזוט בגז טבעי 

  Oven 2+3 ד סופר סול 
PM, Sox, Nox, CO, 

TOC, M 
 

דיגום תקופתי כל שנתיים  

 2019-נדגם ב 

 עין כרמל  קל קר
  135דוד קיטור 

 מ"ר 
12/01/21 PM, Sox, Nox, CO 

חריגה בריכוז  

תחמוצות 

 חנקן 

 הדיגום בוצע באיחור 

 עין כרמל  קל קר
  80דוד קיטור 

 מ"ר 
12/01/21 PM, Sox, Nox, CO 

חריגה בריכוז  

תחמוצות 

 חנקן 

 הדיגום בוצע באיחור 

 קרגל
דוד שמן תרמי  

1 
29/11/20 Nox, TOC, CO, PM תקין  

 קרגל
דוד שמן תרמי  

3 

29/11/20 
Nox, TOC, CO, PM תקין  

  תקין Nox, TOC, CO, PM 29/11/20 ארובת RTO קרגל
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 TOC as C 21/10/20 ארובת הדפסה  רשת או פלסט 
שתי חריגות  

 TOC-ב

סדרות,  6בדיקת פתע של 

התקבלו שתי   ןמתוכ

 חריגות גבוליות 

 תקין TOC as C 28/12/20 ארובת הדפסה  רשת או פלסט 
סדרות   3בדיקת פתע של 

 ללא חריגות 

 תקין PM, Sox, Nox, CO 12/05/20 תנור ניצב מחצבות שפיה 

בוצע  -דיגום כל שנתיים 

 2019-ב

 תקין PM 13/05/20 2מימת  מחצבות שפיה 

 - PM - 3מימת  מחצבות שפיה 

 תקין PM 14/05/20 188946 מחצבות שפיה 

 תקין PM 13/05/20 188954 מחצבות שפיה 

 תקין PM 13/05/20 188982 מחצבות שפיה 

 - PM - 188970 מחצבות שפיה 

 - PM - 189002 מחצבות שפיה 

 - PM - 188950 מחצבות שפיה 

 - PM - 188974 מחצבות שפיה 

 חורג PM 14/05/20 189008 מחצבות שפיה 

 - PM - 188966 מחצבות שפיה 

 - PM - 188994 מחצבות שפיה 

 - PM - 188938 מחצבות שפיה 

 - PM - 188978 מחצבות שפיה 

 - PM - 188998 מחצבות שפיה 

 - PM - 188942 מחצבות שפיה 

 - PM - 188958 מחצבות שפיה 

 - PM - 188990 מחצבות שפיה 

 - PM - 188986 מחצבות שפיה 
 

 :מקרא לחומרים הנבדקים

PM : ריכוז חלקיקים  |Sox: חמצנית-ריכוז גופרית דו    |Nox:  ריכוז תחמוצות חנקן  | 

CO :חמצני-ריכוז פחמן חד     |TOC : ריכוז כלל חומרים אורגניים  |  M: סריקת מתכות כבדות    |

Formaldehyde:  פורמלדהידריכוז   |NH3: ריכוז אמוניה    |Dox:  ריכוז דיאוקסינים ופוראנים   |    

HCl: ריכוז חומצת מלח    |Benzene: ריכוז בנזן     |H2S: ריכוז מימן גופרתי 

 

 

 דיגום סביבתי במחצבות  –מקורות בלתי מוקדיים 

מחצבת שפיה ,  (שהינה אחת המחצבות הגדולות בארץ )מחצבת ורד   ןמחצבות ביניה 3בתחום האיגוד פועלות  

לעבודה במתכונת מצומצמת ללא פעולות חציבה.    2018ג' ומחצבת עין איילה. מחצבת עין איילה עברה בשנת  

חציבה, שינוע, גריסה    כיההשפעה הסביבתית של המחצבות הינה בעיקר פליטת חלקיקים בלתי מוקדית מתהלי

שיטה מתאימה לגודל שונה של חלקיקים.  וניפוי. ניתן למדוד את ריכוז החלקיקים בסביבה בשלוש שיטות, כל  

בגבול המחצבה. חלקיקים מרחפים וחלקיקים   בדרך כללחלקיקים גדולים נמדדים בשיטת אבק שוקע הנמדדים  

מכשיר   ע"י  מרחף  אבק  כלל  בשיטת  נמדדים  בסמיכות   לרובהממוקם  High Volume Sampler נשימים 
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 10-דידות רציפות של חלקיקים נשימים )קטנים מ החלו לבצע במחצבות הגדולות מ  2016למגורים. בשנת  

מיקרון( ע"י מכשירי ניטור רציף. תוצאות המדידות מושוות לתקני סביבה ע"פ תקנות אוויר נקי )נתונים אלה  

 זמינים באתר של המשרד להגנת הסביבה(. 

 מחצבת ורד 

 נובמבר /אפריל עד אוקטוברהמחצבה מבצעת ניטור באמצעות דיגומי אבק שוקע ומרחף במהלך החודשים  

שרון ערים  איגוד  ע"י  שאושרה  שנתית  דיגום  תוכנית  הסביבה.  -ע"פ  להגנת  והמשרד   כרמל 

נקודות למדידת אבק מרחף בישובים:   ארבענקודות למדידת אבק שוקע מסביב למחצבה ו  ששהתוכנית כוללת  

התקן לאבק מרחף   ;טון לקמ"ר לחודש  20התקן לאבק שוקע הוא  קוטוף, ברקאי ועין עירון.  -אל  ברטעה, אום

הבדיקות    תוצאותמיקרוגרם למ"ק. כל    200מיקרוגרם למ"ק והתקן לאבק מרחף יממתי הוא    300שעתי הוא    3

 .בתקנות אוויר נקי  עומדות 2020לשנת 

 2020בשנת  במחצבת ורד [ק" למ מיקרוגרם 300  :תקן] שעתי 3 מרחף  אבק  דיגום תוצאות .61 טבלה

 חודש 
מספר 

 סדרה 

 TSP1 

כפר ברטעה, גג  

 בניין פרטי 

TSP2 

 קוטוף,   -אול אום 

 גג בית פרטי 

TSP3 

ברקאי, אולם  

 אירועים  

TSP4 

 עין עירון  

 מאי
3 191.5 267.7 202.2 182.9 

 ורונהק-לא בוצע  קורונה-לא בוצע  קורונה-לא בוצע  ורונהק-לא בוצע  3

 יוני
1 177.3 233.5 209 183.7 

3 222.6 277.7 211.4 201.8 

 יולי 

1 208.4 258.6 285.3 233.2 

3 173.1 274 243.9 243.6 

5 244.6 290.2 254.4 208.1 

 אוגוסט 
2 219.1 277.8 228.8 237.5 

4 191.7 292.9 242.7 187.7 

 ספטמבר 
2 165.5 239.5 262.6 208.2 

 ורונהק-לא בוצע  קורונה   - לא בוצע  קורונה   - לא בוצע  ורונהק-לא בוצע  4

 אוקטובר
1 174.7 222.9 263.7 200.1 

3 206.4 249.9 218.5 188.7 

 נובמבר 
1 104.9 160.7 137.4 115.6 

3 92.3 134.3 152.8 112.3 
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 2020בשנת  ורד מחצבתב [ק"למ  מיקרוגרם 200: תקן] יממתי  מרחף  אבק  דיגום תוצאות .62 טבלה

 חודש 
מספר 

 סדרה 

 TSP1 

כפר ברטעה,  

 גג בניין פרטי 

TSP2 

קוטוף,  -אול אום   

בית פרטי  גג   

TSP3 

ברקאי, אולם  

 אירועים 

TSP4 

 עין עירון 

 מאי 
2 143.8 162.9 159.2 108.4 

4 112.5 171.7 155.7 123.2 

 יוני 
2 158 184.8 170.9 142.6 

4 144.1 173.8 181.1 146 

 יולי 
2 129 191.4 178.3 154.4 

4 153.2 145.5 184.2 131.8 

 אוגוסט 
1 135.6 167.6 187.4 158.9 

3 106.5 183.7 156.4 122.3 

 ספטמבר 
1 118.4 164.4 171.6 123.1 

3 121.8 187.6 142.7 137 

 אוקטובר 
2 112.8 180.2 187.8 143 

4 151.6 158.2 148.3 126.7 

 נובמבר
2 83.9 119.2 121.5 73.6 

4 108.1 177.3 141.2 98.1 

 

 2020בשנת  ורד מחצבתב [לחודש ר"לקמ  ג"מ 20 :תקן] שוקע אבק דיגום תוצאות .63 טבלה

 

שם  

נקודת  

 דיגום 

 מברנוב טובר אוק מבר ספט וסט אוג י יול י יונ מאי  מיקום 

SD-1 
 כפר ברטעה, 

 גג בניין פרטי  
11.51 10.97 12.45 10.63 13.49 11.79 11.14 

SD-2 
 קוטוף,-אום אול

 גג בית פרטי  
15.7 15.44 17.01 16.31 18.17 16.59 13.77 

SD-3 12.74 15.17 14.17 13.1 15.13 14.22 14.2 ברקאי, אולם אירועים 

SD-4  )10.8 10.46 12.25 10.86 12.03 10.68 10.79 עין עירון )רקע 

SD-5 
גבול צפון מערבי של 

 תוכנית
11.57 11.16 11.23 11.71 10.88 12.21 11.1 

SD-6  10.44 11.39 11.55 10.93 12.71 12.99 13.32 גבול מזרחי של תוכנית 
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 מפת נקודות הדיגום סביב מחצבת ורד .13 איור

 

 

 מפעל אבן וסיד שפיה 

המפעל מבצע ניטור באמצעות דיגומי אבק שוקע במהלך החודשים אפריל עד אוקטובר ע"פ תוכנית דיגום 

שרון ערים  איגוד  ע"י  שאושרה  כוללת  -שנתית  התוכנית  הסביבה.  להגנת  והמשרד  נקודות   ארבעכרמל 

טון    20למדידת אבק שוקע מסביב למפעל ונקודה נוספת בסמוך למחצבה שפיה ג'. התקן לאבק שוקע הוא  

לקמ"ר לחודש. מבדיקת התוצאות נראה כי התקבלו מספר תוצאות העוברות את התקן. למרות שהמדידות 

מתבצעות בשטח חקלאי ובו דרכי עפר העלולות להשפיע על התוצאות, המפעל נדרש לבצע פעולות להפחתת 

 לוי חומר למיכליות.פליטות בלתי מוקדיות כמו ניקיון שטח המפעל, כיסוי מסועים ושאיבת אבק בזמן מי

 2020בשנת  שפיה וסיד אבן  מפעלב [לחודש ר"לקמ ג"מ 20:תקן] שוקע אבק  דיגום תוצאות .64 טבלה

  /אתר הבדיקה

 חודש  
 אוקטובר  ספטמבר  אוגוסט  יולי  יוני  מאי  אפריל 

 20.19 6.05 9.58 15.17 21.2 15.07 16.32 בוסטר מקורות

 34.34 29.03 23.9 37.73 16.11 36.39 15.91 1כרם 

 29.47 31.39 17.05 28.61 0 22.99 21.81 2כרם  

 18.57 14.29 14.86 14.62 18.49 13.79 16.05 אפרסקים 

 23.54 7.38 7.86 10.25 9.04 22.92 18.77 מחצבה 
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 שפיה  וסיד אבן מפעל מחצבת סביב הדיגום נקודות מפת  .14 איור
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 מפעלים –מקורות בלתי מוקדיים 

 איטונג 

וע"פ תכנית  ניטור סביבתי לחלקיקים מסביב לגדר המפעל בהתאם לדרישת האיגוד  מפעל איטונג ביצע 

שאושרה ע"י האיגוד. מטרת הניטור הינה לבחון את השפעת האמצעים להפחתת חלקיקים שהותקנו במפעל 

ות מכשיר  שעות באמצע 3במסגרת דרישות להיתרי בניה. הניטור בוצע במשך שבוע רצוף וכל דיגום נמשך 

HVS ממצאי הניטור הצביעו על חריגות מהתקן הסביבתי בסמוך לשער הכניסה למפעל בכל שעות הפעילות .

במפעל. על בסיס ממצאים אלה האיגוד דרש מהמפעל לבצע סקר יסודי אשר יאתר את כל מקורות פליטת 

תוכנית רב שנתית לאיתור והתקנת המפעל הגיש    2020החלקיקים ויתקין אמצעים למניעת פיזורם. בסוף שנת  

אמצעים. בנוסף, בוצע דיגום פתע ע"י המשרד להגנת הסביבה, האיגוד פועל לקידום הצבת ניטור רציף 

 באזור ולעדכון רישיון העסק של המפעל.

במפעל איטונג בשנת  [ק"למ  מיקרוגרם 300 -תקן ] שעתי 3 מרחף  אבק ריכוזי דגימות תוצאות .65 טבלה

2020 

 רקע מכולה שער המפעל  תאריך הבדיקה  

1 12/07/20 687 291 328 

2 13/07/20 577 227 63 

3 14/07/20 606 159 35 

4 15/07/20 623 276 271 

5 16/07/20 784 328 132 

6 17/07/20 494 222 29 

7 18/07/20 82 42 79 

 

 

 

 

 

 

 מפת נקודות הדיגום סביב מפעל איטונג  .15 איור
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 אבן קיסר 

חומר מסוכן    –הוא בעל פוטנציאל לפליטות בלתי מוקדיות של סטירן  שבקיבוץ שדות ים  מפעל אבן קיסר  

בוצע דיגום סביבתי ע"י המפעל. בדיגום לא נמצאו חריגות   2020המסווג כמסרטן אפשרי בבני אדם. בשנת  

 מיקרוגרם למ"ק(.   100מהתקן הסביבתי לסטירן ) 

 2020בשנת מפעל אבן קיסר בתוצאות דיגום סביבתי לסטירן  .66טבלה 

 דיגום סטירן סביבתי  מזהם נבדק   

]מיקרוגרם למ"ק[  100 תקן     

 13/08/20 תאריך   

 מפעל  כיוון יחסית למפעל  אור נקודת הדיגום ית

 4.26> צפון מערב גדר ליד מזנון אמפיתאטרון 

 66 דרום מזרח  משרדי ההנהלה 

 4.26> מזרח  שער שומר

 4.26> דרום מערב שער דרום מערבי

 

 גלעם 

מבצע בדיקה של אבק מרחף בארבע אשר נמצא בקיבוץ מענית  בהתאם לדרישת היתר הפליטה, מפעל גלעם  

בכל נקודות הדיגום לא היו חריגות מהתקן    - היו תקינים    2020נקודות מסביב למפעל.  ממצאי הדיגום בשנת  

 לאבק מרחף.

 2020בשנת  גלעם מפעלב שעתי 3 מרחף לאבק סביבתי  דיגום תוצאות .67 טבלה

 
 20/ 25/03 תאריך הבדיקה 

 
 שעתי  3אבק מרחף  מזהם נבדק 

 
[מיקרוגרם למ"ק תקן ] 300 

 תיאור נקודת הדגימה  מס' נקודת הדגימה 
 

 56 רקע, במעלה הרוח  1

2 

חנייה מפעל, נקודה  

 דרומית 
44 

 123 כביש היקפי דרום מזרח  3

 124 גדר מזרחית  4
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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 

ממצאי הביקורת )אחסון חומ"ס  המסוכנים. חוות הדעת, אשר מועברת למשרד להגנת הסביבה, כוללת את  

באירוע  לטיפול  אמצעים  אחזקת  המסוכנים,  החומרים  של  מידע  דפי  אחזקת  מתאים,  שילוט  במאצרות, 

 חומרים מסוכנים ועוד( וכן המלצה לחידוש ההיתר בתנאים נלווים להיתר הרעלים.

להגנת הסביבה,   בוצעו סיורים למתן חוות דעת טרם קבלת היתר רעלים, ע"פ בקשת המשרד  2020בשנת  

עסקים המחזיקים חומרים מסוכנים בתחום האיגוד. נוסף על כך, בוצעו סיורים משותפים עם נציגי   חמישהב

לפיקוח על תנאי היתר רעלים. נוסף על כך    OPC-המשרד להגנת הסביבה בתחנות הכוח אורות רבין, חגית ו

במפעל שער כימיקלים ונדרשו שיפורים   בוצעה הסדרה של אחסון חומרים מסוכנים בהתאם לדרישות האיגוד

 משמעותיים באחסון החומרים המסוכנים במסגרת היתר בניה של מפעל העוגנפלסט.

 אסבסט 

ור ישנה הסמכה  כסוקרי אסבסט. בעל רילעובדי האיגוד  שיון סוקר אסבסט מוסמך לתת חוות דעת ישיון 

בנושא   ולטפל בפניות ציבור  מקצועית על מצב אסבסט בנכס לרבות המלצות על אופן הטיפול באסבסט 

 אסבסט. חוות הדעת ניתנת על פי הזמנת המשרד להגנת הסביבה או הרשות המקומית.  
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 שיות בתחום האיגוד פעולות עיקריות לפיקוח וקידום נושא איכות האוויר בתע 

התמקדה   האיגוד  פעילות  הסמוכים  למגורים  ריח  למפגעי  הגורמות  לסביבה  הפליטות  צמצום  במסגרת 

 בתעשייה: 

 מכון תערובות אילן רפאל ומפעל נ.מ.ר  

מכון תערובת "רפאל   מכון תערובות אילן רפאל ומפעל נ.מ.ר ממוקמים באזור תעשייה עמק חפר במבנה אחד.

תערובות" מייצר מוצרי מזון יבשים )תערובת דגנים( לבעלי חיים ומפעל "נ.מ.ר" מייצר תערובות כופתיות 

להזנת בעלי חיים ובפרט להזנת דגים. חומרי הגלם העיקריים לייצור כופתיות )ריחניים( הם דגנים, קמחי  

בעונת הקיץ מייצרים כופתיות להזנת דגים העתירות ו  ,המוצרים אינם אחידים לאורך השנה דגים ושמן דגים.  

במיוחד)בחלבון   ריחניים  מוצרים  וכבישה.    . (אלו  בחימום  בישול  ערבוב,  גריסה,  כוללים  הייצור  תהליכי 

מגיבה  אשר  למפעל  הסמוכה  האוכלוסייה  על  שמשפיעים  ריח  גורמי  חומרים  מתנדפים  החימום  בתהליך 

 .במספר גדול של תלונות על מפגעי ריח

לישוב גאולי תימן הנמצא בכיוון    סמוךבממוקמים בעמק חפר ומכון תערובת "רפאל תערובות" ומכון "נ.מ.ר"  

ה נמצאים בכיוון מזרח  "מ'. הישובים חרב לאת, חיבת ציון וכפר הרא 550-דרום מזרח למפעל במרחק של כ

 ק"מ.     1.2-במרחק של כ

 מיקום מכון תערובות "אילן רפאל" ומפעל נ.מ.ר  .16איור 

 

מתוצרת חברה מערכת לטיפול בריחות  בעקבות דרישות האיגוד במסגרת היתר הבנייה, מפעל נ.מ.ר התקין  

מבוססת על הזרקת אוזון לתוך ארובת תהליך  . מערכת הטיפול  " BACA KOKUSU ARITMA ING"-טורקית

ניטור המפעל התקין    ,. כמו כןגורמי ריח הנפלטים בתהליך הייצור במפעלהייצור שמטרתה לחמצן חומרים  

. נתוני הניטור הרציף משודרים ונשמרים באופן מקוון  נוספים   רציף למדידת כמות האוזון ונתונים תפעוליים
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בענן כך שהאיגוד יכול לעקוב אחר הנתונים ולוודא כי מערך ייצור הכופתיות עובד רק כאשר כמות האוזון 

 .ולה על הערך הנדרשע

התקנת המערכת בדיעבד על בסיס תוצאות של בדיקת פיילוט אשר הראו יכולת לתת מענה את  האיגוד אישר  

 מסוימיםהריח לא תהיה מלאה ובתנאים מטאורולוגים    תביעילות טובה. באישור המערכת הודגש כי הרחק

ד התנאים בחוות הדעת האיגוד להיתר אח  עלול להיווצר מטרד ריח בפאתי הישוב הסמוך ובאזור התעשייה. 

היה "ירשם בהיתר בנייה כי במידה והמערכת לא תיתן מענה למטרדי ריח, המפעל יפסיק את הייצור הבנייה  

 במחלקת הכופתיות עד התקנת מערכת חלופית למתן מענה מלא למטרדי הריח". 

מצד תושבי מושב גאולי תלונות רבות על מפגעי ריח  באיגוד  על אף התקנת המערכת, המשיכו להתקבל  

תהליך הייצור. מסקנה שנוצרו בזאת מכיוון שהמערכת שהותקנה לא נתנה מענה מלא לטיפול בריחות  ו  ,תימן

על כך שהמפעלים ים  ערוח המצביהזו מקבלת חיזוק נוסף מבחינת פילוג משטר הרוחות לפי כיוון ועוצמת  

"נ.מ.ר" מהווים מקור למפגע ריח לישובים גאולי תימן והישובים חרב לאת, חיבת ציון וכפר ו"תערובת רפאל  

 ה."הרא

ביצע שורה גדולה של פעולות לבחינה עמידה ,  עמק חפר  ועצה אזוריתבשיתוף ובתמיכת מ,  על כן האיגוד

 : צוות מריחים וזאת לצורך אכיפה במידת הצורך בתנאים ברישיון העסק, ניתוח ואימות התלונות בליווי

הרוחות המשפיעות על גאולי תימן מהמפעלים "רפאל תערובות" ונ.מ.ר   - אפיון מטאורולוגי של האזור .1

( והרוחות המשפיעות על שאר הישובים הן בגזרה המערבית עד צפון  NWמערביות )-הן הרוחות הצפון

 ( הריח  W-WNWמערב   למפגע  חשוף  תימן  גאולי  הישוב  השנה  עונות  בכל  רוחות,  שושנת  ע"פ   .)

מהשנה היישוב גאולי תימן חשוף למפגע   11%-. ע"פ שושנת הרוחות השנתית בהנ"למפעילות המפעלים  

חשופים במשך   הישובים  ואילו שאר  כי    18%ריח  לראות  ניתן  רוח  ועוצמת  כיוון  לפי  בנוסף  מהשנה. 

,  (מטר לשנייה 3מעל  )ולרוב הן רוחות חזקות  29.3%מערבית מהוות  -ות בגזרה צפוןבשעות היום הרוח

 משעות הלילה.   7.6%ואילו בלילה הרוחות בגזרה זאת הן רוחות חלשות ומהוות רק 

 

 

 

 

 

 

 

 הבוקר )מימין( ובשעות הלילה )מצד שמאל(  בשעות כיןרוחות בתחנת אלישושנת  . 17איור 
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הממצאים מצביעים כי המפעלים "תערובת רפאל" ו"נ.מ.ר" מהווים מקור למפגע ריח.    -  ניתוח תלונות .2

הרוח   ומהירות  כיוון  לפי  ניתוח התלונות  נבוצע  לאחריהאשר  וכשעה  לפני שעת התלונה    . בדק כשעה 

מכיוון שבחלק מהתלונות חסר פירוט המקום שממנו התקבלה התלונה, גזרת הרוח שנבדקה הייתה רחבה  

רוב התלונות התקבלו מגאולי תימן .  תלונות  60נרשמו    2020במהלך    רבית עד צפון מערבית(. יותר )מע

יה  יתעשהלאזור  מהן    47  התקבלו משכונת עין הים בחדרה. מתוך כל התלונות, ניתן לשייך ספורות  ותלונות  

 תלונות הוגדרו כ"שונות".   9-תלונות התקבלו בזמן שהתרחש ייצור כופתיות במפעל נ.מ.ר ו  4  . עמק חפר

"רפאל   77מתוכן  .  תלונות  89נרשמו    2019במהלך   מהמפעלים  ריח  מפגע  לנושא  רלוונטיות  תלונות 

  71-ב  תערובות" ו"נ.מ.ר". נמצא כי ישנה התאמה של כיוון הרוח מהמפעלים הנ"ל לישובים הסמוכים

 תלונות. מה

 שיון עסק, ע"פ תנאים להיתר הזמני:יאי עמידה בתנאים בר

כרמל, פרשה -איגוד ערים שרוןב יר  ולנותן האישור, רכז איכות או  30/09/19"בעל העסק יגיש עד    -  סעיף ג'

ע, רוט יעילות, זמן מגיהנדסית עבור מתקן הטיפול בפליטות לאוויר )אוזונטור( אשר יכלול בין היתר פ-טכנית

לביצוע   נוהל האחראי  מי  התחזוקה,  אמצעי  תדירות  לפרט  יש  בקרה.  ואמצעי  תחזוקה 

 . הבדיקות/תיקונים/החלפות"

 ממצא: בכל המסמכים שהוגשו ע"י המפעל לא ניתן מענה לסעיף זה במלואו לפי הפירוט הבא:

 הנדסית עבור מתקן הטיפול בפליטות לאוויר–לא התקבלה פרשה טכנית  .1

 על יעילות מערכת הטיפול בפליטות לאווירלא התקבל מידע מספק  .2

 לא הועבר נוהל תחזוקה  .3

"העמסת תוצרת גמורה למכליות תתבצע בתא הסגור משלושה צדדים ותוך נקיטת אמצעים אשר    -  סעיף ד'

-יבטיחו מניעת פליטת אבק וריח לסביבה מפעילות ההעמסה. על העסק להגיש למשרדנו ולאיגוד ערים שרון

 .תוכנית ולו"ז לביצוע תוך פרק זמן קצר" 30/10/19כרמל עד יום 

נצפתה תחנת העמסת תוצרת גמורה למכליות פתוחות משני    07/01/20ממצא: בסיור שנערך במפעל בתאריך  

 .  צדדים בעת העמסה ולכן העסק לא עומד בדרישות סעיף זה

ו' לסעיף   -   סעיף  לקביעת הארובה בהתאם  או  4.3.4חישוב  איכות  יוגש לאחר קבלת  יר  ובפרק  בתנאים אלה 

 .15/11/19. הארובות יוגבהו בהתאם לחישוב עד לתאריך 15/06/19תוצאות הדיגומים בארובה ועד לתאריך 

לא הוצגו . כמו כן,  גובה הארובה הראשית במפעל נמר הנדרש ללא הצגת חישוב מפורטאת  ממצא: המפעל הציג  

החישובים לקביעת גובה שאר הארובות שבמפעל )ארובת מגרסה במפעל נמר וארובות של מפעל אילן רפאל( 

 הוגבהו. טרםוהארובות 
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בעל העסק יגיש נוהל תחזוקה לרבות אסמכתאות תחזוקה עבור מתקני הטיפול בפליטות בבור "  -  סעיף ז'

לתאריך   עד  ומגרסה  הנוהל  15/10/19קבלה  הגורמים  .  מי  וטיפולים,  בדיקות  לתדירויות  היתר  בין  יתייחס 

 . "2018האחראים לביצוע, חלקי חילוף, ויציג אסמכתאות לטיפולים אשר בוצעו במהלך שנת 

אסמכתאות    ממצא: ולא  ומגרסה  הקבלה  בבור  בפליטות  הטיפול  מתקני  עבור  תחזוקה  נוהל  הוגש  לא 

 . 2018לטיפולים אשר בוצעו בשנת 

יעמדו   -  4.3.3סעיף   הדיגום  ומרפסות  הדיגום  פתחי  הדיגום,  משטחי  לרבות  הייצור  מתקני  "ארובות 

 בהוראות נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה".

ארובות קיימות(, הנדרשות בדיגום, אין משטחי דיגום   4ממצא: בשתי ארובות של פילטר בור קבלה )מתוך  

 ופתחי דיגום כנדרש ברישיון העסק.

. להיתר הזמני  היתר זמני ולא קבועיגוד ע"פ הממצאים, מ"א עמק חפר הנפיקה למפעל שוב  בהתאם להמלצת הא

צורפו תנאים ברישיון אשר נקבעו ע"י האיגוד בנוסף לתנאי המשרד להגנת הסביבה. הדרישה העיקרית של  

בחינה מחודשת של המערכת יבצע  כי על המפעל  פורטה לתנאים ועוגנו כתנאים ברישיון עסק זמני  האיגוד ש

ריח לרבות התקנת מערכת  למניעת נוספים לטיפול בריח הקיימת במפעל ועל בסיס התוצאות ינקוט באמצעים

 חלופית אשר תיתן מענה מלא למטרדי הריח.  

עמק חפר, איגוד ערים והמשרד להגנת הסביבה. הטענה   נגד מועצה אזורית   עתירה מנהלתיתהמפעל הגיש  

ולכן הוא דורש רישיון   ,זאת בניגוד לממצאי האיגודו ,המפעל מילא אחר כל הדרישותש היאהמרכזית בעתירה 

  עסק קבוע ולא היתר זמני.

יזם פגישות עבודה בין הצוות המקצועי   ,בתיאום מראש עם היועצים המשפטיים  ,במסגרת הליך העתירה האיגוד

מערכת הטיפול   לבחון את הדרישות העיקריות של האיגוד של האיגוד ובין היועצים המקצועיים של המפעל  

 באוויר ולאתר מקורות ושל פליטות בלתי מוקדיות.

רכש   מסוג  המפעל  חדשה  במפעל  להפחתת    "Aerox®-Injector"מערכת  הכבישה  מפעילות  .  " נ.מ.ר"ריח 

שעדיין לא הותקנה בשל בעיות טכניות )אי הגעת טכנאים מהולנד מודולרית ומורכבת משתי יחידות  מערכת  

עבור קווי פליטה  מהריחות    90%-כלאחר התקנת המערכת  כי    החברה ההולנדית הצהירה  לארץ בשל הקורונה(.

בנוסף להתקנת   הריחות הנותרים יפוזרו/ידוללו באטמוספירה.   10%-ה  ושאר  יופחתו  מכבש להזנת דגיםשל  

מטר וזאת על מנת לשפר את פיזור   42.5המערכת המפעל התחייב להגביה את הארובה הראשית לגובה של  

 כדי להבטיח חמצון מרבי של חומרים נדיפים ריחניים. ריח ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ו-המזהמים

בדיקה שהמפעל ביצע ב,  לתי מוקדיות מחלל אולמות הייצור כתלות בפתחים פתוחים לסביבהבנוגע לפליטות ב

בשיטה המוגדרים  לקריטריונים  בהתאם  המבנה  בבניין   EPA2לאטימות  המפוחים  בזמן ששלושת  כי  נמצא   ,
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העמסה  הדלת של חדר  ה( ו"אילן רפאל"ומפוח מגרסה    "נ.מ.ר ", מפוח מגרסה  "נ.מ.ר"עובדים )מפוח ראשי  

 .הפליטות הבלתי מוקדיות מאולמות הייצור הינן זניחות אם בכלל קיימות -סגורה דרומית ה

שנים לאור הנסיבות   5עמק חפר על חידוש רישיון עסק לתקופה של    ועצה אזוריתעל כן האיגוד המליץ בפני מ

נציין כי הליך   לתוקף באופן מיידי.  ת של המפעל ובכפוף לתנאים תפעוליים כתנאים משלימים שיכנסווהמורכב

. עם קבלת רישיון העסק בצירוף  בהסכמת בעלי המפעל  תקופת הרישיון נעשה קביעת התנאים הנוספים וקיצור

 התנאים העתירה נמחקה.
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 הגז הטבעי 

 חודשים תקייםה ,  דור  לחוף מערבית  ק"מ  10-כ שהוקמה    ,לוויתן מאגרמ  ,הגז אסדת סביב הציבורי הוויכוח

להתמקד    כרמל החליט-איגוד ערים שרון  הרצה של המתקנים על האסדה. התחילת    עם תאוצה ותפסים,  רב

הא זיהום  הרצובניטור  בעת  האסדה ויר  פליטות  ת  השפעות  את  בישובים העל    המזהמים  ולבחון  תושבים 

 הסמוכים.

אורגניים נדיפים בין שמקורם בגז ובין שמקורם בנוזל המופרד  אסדה המטפלת בגז עלולה לפלוט חומרים  

)קונדנסט( אלו  .  ממנו  לגרום NMVOCאו    VOCהמכונים  )בחומרים  העלולים  מרכיבים  גם  מצויים   )

להתפתחות המזהם השניוני אוזון, וכן מרכיבים מזיקים בפני עצמם, ובפרט בנזן הידוע כמסרטן וודאי בבני 

ריכוזי המזהמים החזויים להגיע לחוף   מזהמים של המשרד להגנת הסביבה,הור  ע"פ הרצת מודל פיז   אדם. 

השונות ובזמנים השונים.    הינם נמוכים ביותר, מסדר גודל של מאיות עד מיליוניות מיקרוגרם למ"ק בנקודות

 התקבלו, היו נמוכים מרמת הדיוק של המודלים ומיכולת המדידה של כל מכשיר. במצביאכן  הריכוזים ש

בתחנות   דות הדיגוםכל נקו  .משמעותי אינו לחוף מהאסדה שיגיע האוויר זיהום  )הזמן כמובן רוב שהם (השגר

בנזן, גם כאשר תוספת הזיהום הצפויה מהאסדה מתווספת, כך שהתוספת עמדו בתקן השנתי עבור    הניטור

   מיקרוגרם למ"ק.  0.4השנתית שנגרמה מהפעלת האסדה אינה עולה על 

 האפשרות אף ועל ,בשגרה מאד כהנמו, האפשרות לכך  ףבחו מהאסדה כתוצאה לזיהום אוויר למרות החשש

 רגולציה מנגנוני עם יחד    ,האסדה על כל מתקניה מבנהבזכות  ש הריה,  תקל במצבי בחוף יותר לזיהום גבוה

 מטאורולוגיים קשים שתקלה חמורה ונדירה תתרחש דווקא בימים של תנאים סביר להניח כי החשש  ופיקוח

   אינו יתממש. 

בבחינת מתן היתרים קפדניים ביותר לאסדה, המתבססים   ,הרגולציה, הפיקוח בנושאי  האיגוד מתמקד    ,על כן

פליטות,   להפחתת  ביותר  הטובות  הטכנולוגיות  מחמירות,  בעל  וסביבתיות  תפעוליות  מערכות בדרישות 

 ניטור, בקרה ודיווח מתקדמות. 

 הרצה מתקנים באסדה

וח, ניטור ובקרה  בפיקאשר לוותה    כמקובל בעת הפעלת מתקן חדש, התקיימה תקופת הרצה לאסדת לווייתן 

 הדוקים במהלך תקופה זו, שנמשכה כחודשיים.  

אושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה תכנית עבור הפעילויות באסדה בתקופת ההרצה ע"פ הנחיות ודרישות 

 נפרדות כחלק מתנאי היתר הפליטה וכתנאי לתחילת תקופת ההרצה.  
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 של אסדת לוויתן  ההרצה תוכנית עיקרי .18 איור

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ק"מ מערבית לחופי חיפה, אסדה לטיפול בגז הממוקמת   130-ארבע בארות הנמצאות בלב ים כהאסדה כוללת  

 .  וקונדנסטק"מ מערבית לחוף דור, מתקנים יבשתיים לקבלה והולכה של הגז  10-בים כ

בעת   הפליטות  בתהערכי  נישוב ונישוב  בתרחישי  מודל  הרצת  ע"פ  הערכות  על  התבססו  ההרצה  כנית 

אירוע הנישוב. בפועל זמן  עבור  נבחן קצב הפליטה השעתי הגבוה ביותר, ופרק הזמן המירבי    מחמירים. 

  נובל כפי שמפורט מטה. הנישוב היה קצר וכן ערכי הפליטות היו נמוכים יחסית להערכות שפורסמו ע"י  

 ההרצה נעשתה במס' שלבים:

בגז חנקן, גז אינרטי    אסדהה  ומערכות  והימית  היבשתית  הצנרת  נובמבר( בוצע מילוי   תחילת)  הרצה ה  טרם •

 שנמצא באופן טבעי באוויר.  

 מבנה אסדת לוויתן .19 איור



 

168 
 

טבעי   בוצעה 18/11/19-20/11/19 כיםבתארי • גז  ע"י  לאסדה  ועד  )בחוף(  מנתג"ז  מצנרת  החנקן  דחיקת 

ק"ג נזן.    1-ו NMVOCטון  1טון מתאן,  67-מטופל )תמר(. בתהליך זה הייתה פליטת חנקן בתערובת גז, כ

 .5%תקבל ריכוז חנקן בפליטה השעות רצופות עד ש 5התהליך נמשך 

( באסדה ע"י גז טבעי נקי והפעלת 1,2דחיקת חנקן לחלק מהמערכות )מערך ציוד   הבוצע 21/11/19מתאריך  •

גנרטורים ומחממים ע"י גז טבעי נקי. שלב זה נמשך מספר שבועות שבמהלכם נפלטו חנקן בתערובת גז 

 ק"ג בנזן ותוצרי שריפה.   NMVOC ,0.5ק"ג  240טון מתאן,  34-טבעי, כ

(. זרם מהבארות החל 7-ו  3שבו נפתחו שתי בארות )בארות מספר    31/12/19הנישוב הראשון החל בתאריך   •

 לזרום לכיוון האסדה ולדחוק את גז החנקן המצוי בצנרת המקשרת בין הבארות לאסדה.  

חומרים אורגניים נדיפים לרבות בנזן דרך הוונט על   יםשלב זה כלל נישוב של החנקן והגז מהבארות המכיל

טון    1,551-ר שעות רצופות שבמהלכם נפלטו חנקן בתערובת גז טבעי, כהאסדה לסביבה. הנישוב נמשך מספ

חנקן    5%מדדו מתחת לנק"ג בנזן. לאחר דחיקת כל החנקן בצנרת )כאשר    76-ו   NMVOCטון    24מתאן,  

באסדה והחלה הזרמת גז מטופל   2-ו  1תהליך הנישוב. במהלך שלב זה הופעלו מערכות ציוד    הופסקבגז(,  

 ליבשה. 

( בתהליך  5-ו  4)בארות מספר    ותי הבארות הנוספתשבו נפתחו ש  06/01/20ני החל בתאריך  הנישוב הש •

 1,551  -דומה למתואר לעיל. הנישוב נמשך מספר שעות רצופות שבמהלכם נפלטו חנקן בתערובת גז טבעי, כ

דלקו  באסדה ובסיומו הו  3ק"ג בנזן. במהלך שלב זה הופעל מערך ציוד    76-ו   NMVOCטון    24טון מתאן,  

מותקנים   באסדה  באסדה.  פחמימנים   2הלפידים  לשריפת  מיועדים  אשר  נמוך(  ולחץ  גבוה  )לחץ  לפידים 

 במצבים של תקלה, תחזוקה וחירום בלבד.  

מערכת להשבה   -  FGRUעם השלמת ההרצה החל תהליך של הפקת רציפה ומלאה של הגז והקונדנסט והפעלת   •

 של גזים מהתהליך לשריפה במחממים  

 ניטור בזמן נישוב

כל נתוני הניטור שבוצעו על האסדה והדיווחים השונים הועברו בזמן אמת לצוות מקצועי אשר ישב במשרדי   

 האיגוד.

הנישובים נכחו מפקחים של המשרד להגנת הסביבה על האסדה. הפקחים דיווחו כל שעה על   בזמן   •

 הרכב הגז ועל ספיקת הגז בתקופת הנישוב )כולל בנזן(.
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שעות במהלך   8,  הנישוב  שעות לפני  8נקודות )  ארבעבBTEX בוצע דיגום סביבתי על האסדה עבור   •

  שעות רצוף   24הניטור נמשך  )  נוספותנקודות    בשתי  כמו כן בוצע ניטור  .(עם סיומושעות    8-הנישוב ו

 .  הנישוב( טרםשעות  8 והחלו

 בוצע סקר דליפות באמצעות מצלמה תרמית. •

, נחשולים של  אנרג'י"  נובל חברת "מעיין צבי של האיגוד ושל    -  בוצע מעקב אחר תחנות ניטור חופיות •

 .  בקיסריה )מטאורולוגיה בלבד(, ותחנה ניידת אנרג'י" נובל"חוף דור של  ,האיגוד

 בוצע דיגום ארובות מחממים וטורבינות.  •

 ריכוזי בנזן שנרשמו במהלך הנישובים  

נפלט   15:20  -07:30נפלטו גזים מהאסדה. בין השעות  ובמהלכו    31/12/19הנישוב הראשון התבצע בתאריך   

מתאן וכמות קטנה של תרכובות   95%  מעלהרכב הגזים כלל    15:30מהאסדה גז חנקן בלבד והחל משעה  

 הסתיים תהליך הנישוב.  16:23אורגניות ובנזן. בשעה 

חל"ב לעומת   0.29-0.59ערכי הבנזן המרביים שנמדדו נעו בין    (15:20-16:20בזמן הנישוב, )בין השעות   

חל"ב בתקופת הייחוס טרם הפעלת האסדה ובתנאים מטאורולוגים   0.46-0.76ריכוזים שעתיים מרביים של  

 06:45-15:40בין השעות    ובמהלכו נפלטו גזים מהאסדה.   06/01/20הנישוב השני התבצע בתאריך    . דומים

מתאן וכמויות קטנות   95%החלו להיפלט פחמימנים בהרכב מרבי של    15:40נפלט גז חנקן בלבד. החל משעה  

 הסתיים תהליך הנישוב.  17:00אחרות לרבות בנזן. בשעה  של תרכובות אורגניות

בתחנות הניטור בעת הנישוב דומים   שנמדדוערכי הבנזן המרביים    15:40-17:40בזמן הנישוב בין השעות  

על פי מדידות בתחנות הניטור של האיגוד לא   יחסית לערכים שנרשמו בתקופת הייחוס טרם הפעלת האסדה.

ריכוזי הבנזן לא חרגו . כמו כן,  נמדד בתקופת הייחוס שנמצאו בטווח  אשר  עלייה מהריכוזים השגרתיים  חלה  

 חל"ב(. 1.2מערך הסביבה היממתי )  50%מערך הסביבה היממתי ונשארו בתחום שמתחת ל

 

  בין,  בקיסריה 3 וניידת צבי מעיין, נחשולים הניטור בתחנות שעתי בממוצע( ב"חל)  בנזן ריכוזי  .44 תרשים

 "לוויתן" הגז מאסדת( הנישובים ואחרי לפני) 23/12/2019-07/01/20  התאריכים
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 תחנות ניטור חופיות  

או זיהום עקב ליקוי    במקרה של פגיעה באסדה .ק"מ בלבד מקו החוף  10אסדת לוויתן ממוקמת במרחק של 

   ,בנוסף.  או כל גורם אחר הרי שהרשויות שיפגעו באופן המרבי הן הרשויות החברות באיגוד וגובלות בים

  אלפי מרכיבים. ומכילה    מלמ"ק גז לשעה  2.4-בספיקה של כ  אסדת הגז הינה מתקן לטיפול וניקוי הגז הטבעי 

עובדה זו יש בה כדי להגביר את הסיכון לריבוי תקלות שיביאו לפליטות   מלמ"ק גז  1-בשלב זה מטופל כ

   של מזהמים.

ן צבי ובקיבוץ נחשולים, הכוללות ייר חדשות בקיבוץ מעיוכחלק מהבקרה, הקים האיגוד שתי תחנות ניטור או

לתחנת   BTEX. כמו כן, האיגוד הוסיף מכשיר  PM2.5-ו   ,3O, ,XNO, 2SO, BTEXלמזהמים    מכשירי ניטור

והתנאים  ניטור קיימת בקיסריה )מתחם מוזיאון ראלי(. מיקום תחנות אלו נבחר בהתאם למיקום האסדה 

 המטאורולוגים באזור.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ניטור רציף  

מענה לדרישת האיגוד לניטור רציף על כ איגוד  הובין    "נובל אנרג'יחברת "נחתם הסכם בין    2020בשנת  

טיפול בגז באסדה. מהות ההסכם היא הצבת מערכת ניטור רציף  המפעילות כתוצאה פליטות בלתי מוקדיות 

מפרט הטכני הסכם נקבע כי  ה ב  ,ויתן. כמו כןוגית על גבי אסדת ללוורוכן מערכת מטאו  BTEXשל פליטות  

יקבל   תוענק לאיגוד   בנוסף,התייחסות האיגוד למאפייני המערכת טרם רכישתה.  את  של מערכת הניטור 

 צפייה במידע הגולמי המופק במערכת הניטור, בנתונים בזמן אמת לרבות נתונים מטאורולוגים. תגיש

 מקורות הפליטה מאסדת לוויתן . 20 איור
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מיקום אשר אינו יכול לאפיין את ,  בפועל הוקמה תחנת ניטור בפאה הדרומית/מזרחית בקומה השלישית

הפליטות הבלתי מוקדיות ואינו יכול להיות מושפע מאירוע דליפות בשלבי תהליך הטיפול בגז הטבעי על 

האסדה. מיקום זה אינו מייצג את ריכוזי המזהמים במורד הרוח לכיוון החוף, במידה ויתרחשו אירועים של 

פתרון שלתחנת הניטור שהוקמה תתחבר מערכת יניקת כ ציע  לפיכך האיגוד ה  . שפך או דליפה ממיכל/צנרת

בשני מפלסי הביניים בהן מתבצעים   תתבצעויר מהסביבה אל האנלייזר שבתחנה. כלומר, יניקת האוויר  וא

תותקן   מפלס  כל  של  במרכז  מוקדיות.  בלתי  לפליטות  פוטנציאל  בעלי  בקונדנסט(  )טיפול  ייצור  תהליכי 

 נה לסירוגין מכל מפלס.נקודת יניקה והמדידות תבוצע

את  משקפים  נתונים  קבלת  לבין  מיקום(  של  )פיזיות  המגבלות  בין  ביותר  הטוב  באופן  משלב  זה  פתרון 

ציבורית  מבחינה  ראוי  מענה  יינתן  כן,  כמו  אירוע.  בזמן  להיפלט  העלולות  מוקדיות  הבלתי  הפליטות 

 וסביבתית הן בעת אירוע והן למעקב לבחינת המצב השוטף.
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 מחצבת ורד 

האיגוד התקין בקיבוץ ברקאי תחנת ניטור סביבתי רציף הכוללת מכשיר לניטור חלקיקים   2019במהלך שנת  

 ,PM1  :שונים  בארבעה קטרים  חלקיקי   חומר  של  ריכוזים  מודד  המכשיר.  FIDAS-PALAS  חברת  נשימים של

PM2.5, PM4, PM10 .    של    מותקנתהתחנה במרחק  למחצבה,  המערבי  1.4מערבית  מהקצה  של   ק"מ 

תחנה זאת הותקנה בנוסף לשתי    רוחות מזרחיות. נושבות  , וצפויה להיות מושפעת מהמחצבה כאשר  המחצבה

 קוטוף וברטעה.  -תחנות הניטור של המחצבה באום אל

 

 

 

 

 

 

שנת   מחצית  של  הניטור  ממצאי  כי  2019ניתוח  עלי  הצביע  )בעיקר  יקיימת  החלקיקים  בריכוז  ניכרת  ה 

מעלות. על בסיס ממצאים אלו בוצעה הערכה    45-90( כאשר נושבות רוח בגזרה של  PM10בפרקציה של  

וחריגות בריכוזים בריכוז החלקיקים  שנתית  צפויה חריגה  במחצבה,  במידה ולא יבוצעו פעולות מתקנות  כי  

שנת  .  היממתים בתחילת  אלה  ממצאים  פגישה  2020בעקבות  יזם  המועצה   האיגוד  נציגי  של  משותפת 

נשה, המשרד להגנת הסביבה והמחצבה להצגת ממצאי הניטור ועל מנת להדגיש בפני כל הגורמים האזורית מ

   בהרטבה יעילה של דרכי הגישה במחצבה.  והצורך  מוקדיות לא בפליטות הטיפול חשיבות את

שיון העסק של המחצבה. התנאים הנוספים כללו יבמהלך השנה האיגוד הכין תנאים נוספים ומשלימים לר

 לשיפור הבקרה על פעולות ההרטבה והוספת אמצעים להפחתת הסעת החלקיקים כגון: דרישה 

מפחיתה את עוצמת הרוח וגם ההשפעה כפולה  התקנת אמצעים טכניים כדוגמת רשת ייעודית עם   •

 .לוכדת חלקיקים 

ישובים   • לכיוון  הסעה  תהיה  כדי שלא  מסוימים  רוח  בכיווני  ומטחנות  מגרסות  הפעלת  הגבלה של 

 הסמוכים.

 סלילת דרכי האספלט העיקריות במחצבה  •

 שדרוג של מערך השטיפה של הגלגלים ביציאה מהמחצבה •

 הרוח  כיווני  של ופילוח ורד למחצבת ביחס ברקאי  ניטור תחנת מיקום  מפת . 21 איור
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  שפיר  חברת  המתאר המאושרת של המחצבה.  לקידום התנאים שנקבעו בתוכנית  ן ניסיו  הנעש  נוסף על כך, 

מפעילות המחצבה להעביר את מתקני הגריסה והניפוי לתוך הבור ובכך לצמצם את ההשפעה    אמורה  הייתה

  שלא   רשות מקרקעי ישראל )רמ"י(   מול   שמתנהל  משפטי  הליך  עקב  נעצר  זה   על הישובים הסמוכים. הליך

 . יה יבנ היתר קבלת מאפשר

. הפעולות שבוצעו PM2.5-ו   PM10לא היו חריגות מתקני סביבה בריכוזי    2020בסיכומו של דבר, בשנת  

ביחס לריכוזים שנמדדו   2020דה בריכוזי החלקיקים בשנת  ע"י האיגוד והפיקוח השוטף במחצבה תרמו לירי 

 .  כפי שניתן לראות בגרף הבא 2019בשנת 

 2019-2020בתחנת ברקאי בשנים  10PM-ערכים ממוצעים חודשיים ל .45תרשים 

 

נמצאת מחצבת ורד(, מעלות )שבה    45-90עם זאת, בגרף הבא ניתן לראות באופן ברור שעבור גזרת הרוח  

 חמישה ממוצע ריכוז החלקיקים הוא הגבוה ביותר. יש לציין שגזרת רוח זו הושפעה גם מהמחצבה וגם מ

זו במשך שליש משנת   רוח  בגזרת  נשבה  הרוח  אזוריות.  סופות אבק  היו  ותרמה 35%)  2020ימים בהם   )

עדיין ניכרת השפעה חזקה על   ,  כן(. על  36%יה של ריכוז החלקיקים בממוצע השנתי בעשרות אחוזים )ילעל

   הסביבה כתוצאה מפעילות המחצבה.

 לפי התפלגות כיווני רוח )מעלות(  01/01/20-31/12/20 בין  [מ"ק\מק"ג] PM10ממוצע   .46תרשים 
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מק"ג/מ"ק, ולאחר ההפחתה   52.6הריכוזים הגבוהים עומד על    18הממוצע השנתי לפני הפחתת  :  PM10עבור  

חריגות בלבד )כאשר   16מהתקן השנתי. בממוצע יממתי התקבלו    92.6%  , המהווים מק"ג/מ"ק  46.3עומד על  

   חריגות בשנה(.  18החוק מאפשר 

מהתקן השנתי. בממוצע יממתי   76.4%  , המהווים מק"ג/מ"ק  19.1הממוצע השנתי עומד על  :  PM2.5עבור  

 חריגות בשנה(.  18ר החוק מאפשר חריגות בלבד )כאש 7התקבלו 

 2020בתחנת ברקאי לשנת  PM2.5-ו PM10-גרף ערכים ממוצעים חודשיים ל . 47תרשים 
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 )מט"שים(  פכי תעשייה ומכוני טיהור שפכיםש

 שפכי תעשייה-ניטור ופיקוח 

 ,כגון הזרמות שפכים לסביבה או לנחלים  ,המנוגדת לחוקהאיגוד נותן מענה לאירועי הזרמת שפכים וקולחים  

בין אם מקור השפכים הוא אדם פרטי, תעשייה או  תשתיות. בנוסף לכך, מלווה האיגוד תאגידי מים בתחום 

 האיגוד בנושא שפכי התעשיה ויישום כללי תאגידי מים וביוב.  

 כללי תאגידי מים וביוב

 מטרותיו המוצהרות של החוק הינן: - (2001תשס"א )ה חוק תאגידי מים וביוב, 

ובלא   .1 סבירים  במחירים  נאותים,  ואמינות  איכות  שירות,  רמת  המים   הפליה,להבטיח  שירותי  בתחום 

 והביוב. 

להבטיח ייעוד של ההכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב לצורך השקעות במערכות המים והביוב,   .2

 הפעלתן ומתן השירותים.

 להשקעות במשק המים והביוב, ושיתוף משקיעים פרטיים בבעלות ובחלוקת הרווחים. לאפשר גיוס הון  .3

 להביא לניהול עסקי, מקצועי ויעיל של מערכות המים והביוב ברשויות המקומיות.  .4

לעודד חיסכון במים ובמשאבים אחרים, שמירה על מקורות המים, בריאות הציבור, איכות הסביבה וערכי  .5

 זיהום הים והנחלים, ככל שהדברים נובעים ממשק המים והביוב. טבע ונוף ומניעת 

 . לעודד תחרות במתן שירותים הקשורים במשק המים והביוב .6

לשם השגת מטרות החוק הוסמכו הרשויות המקומיות להקים, לפי חוק תאגידי המים, חברות לשירות ציבורי,  

חברות יוטלו חובות לעניין מתן השירותים, שתפקידן העיקרי יהיה לתת שירותי מים וביוב בתחומיהן. על ה

באיכות נאותה לכלל התושבים בלא הפליה, יוסמכו לגבות את התשלומים בעד השירותים, והן יהיו נתונות 

 לפיקוח הממונה ולבקרת איכות ועלויות השירותים בידי רשות המים, אשר תקבע גם את תעריפי השירותים. 

רשויות מקומיות ברחבי הארץ החייבות בתיאגוד.    158דים המאגדים  תאגי  56התאגדו    2020  סוף  עדבפועל,  

פועלות תחת תאגידי מים הרשויות    7ישנן    18, במרחב האיגוד המונה  68טבלה  ב   כפי שניתן לראות מטה 

מועצות אזוריות הכללים מיושמים ע"י חברות בת של המועצה.    4-בוהמיישמים את כללי התאגידים בתחומן,  

תאגידי מים   המאפשר ניטור שפכי תעשייה שלא ע"פ הכללי  רשויות נכללות בחוק העזר של איגוד ערים  5

 טרם הצטרפו לתאגיד מים. דיסאליכין ופר כמו כן, . וביוב
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 2020שיוך רשויות האיגוד לתאגידי מים  .68טבלה 

(, מטילים את חובת 2011תשע"א )הכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(,  

ידי   על  בריאות העם  תקנות  נקבעו  זו  והביוב. במסגרת  תאגידי המים  על  ניטור שפכי התעשייה בתחומן 

מים על ידי  המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, וכן כללי מועצת רשות המים לטיפול בשפכים המוזר

תעשיה ועסקים למערכות הביוב. חוקים אלה אוסרים על מפעלים הזרמת שפכים בערכים חריגים או אסורים 

למערכת הביוב. למימון הטיפול בשפכים קבעה הרשות הממשלתית למים וביוב כללי תעריפים, לפיהם יחויבו 

ה בכללים.  לקבוע  בהתאם  הביוב,  למערכת  שפכים  המזרימים  הגופים  הזרמת כלל  בגין  בתשלומים  חיוב 

השפכים והטיפול בהם יתווסף לתשלומים בגין שירותי הביוב הנגבים על ידי תאגידי המים והביוב בחשבונות 

 המים והביוב.

 שם הרשות מס' 
הגוף המיישם את /שם התאגיד

 הכללים 
 הערות  אוכלוסייה 

 22,255 אין  אור עקיבא  1

שפכי התעשייה 

מנוטרים במסגרת  

חוק העזר של איגוד  

 ערים שרון כרמל 

2 
 -בנימינה

 גבעת עדה 
 16,015 אין 

 15,427 אין  זרקא -ג'סר א 3

4 
-פרדס חנה

 כרכור
 45,836 אין 

 2,255 אין  אלונה 5
מ"מ אלונה לא  

 מחוברת למט"ש

6 
 באקה  

 גרבייה-אל
 30,777 מי עירון 

  

   12,646 עירון מי  ג'ת  7

   3,717 אין  אליכין  8

   42,983 החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר  עמק חפר  9

   106,840 מי חדרה  חדרה 10

 חוף כרמל  11
החברה לטיפול במי חוף הכרמל  

 בע"מ
36,181 

  

   13,639 אין  פרדיס 12

   26,473 מעיינות השרון  כפר יונה 13

   7,552 מעיינות השרון  פרדסיה 14

 מנשה 15
החברה הכלכלית לפיתוח מנשה 

 בע"מ
22,139 

  

   255,675 מי נתניה נתניה  16

   26,264 מעיינות העמקים  זכרון יעקב  17

 13,531 מי מגידו  מגידו 18
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בהתאם לכללי השפכים, התאגיד עורך תוכנית ניטור ובקרה שנתית ביחס לשפכי מפעלים, שתהליכי הייצור 

וכן לנוכח תוצאות דיגומים בהם מעוררים חשש להזרמת   שפכים למערכת הביוב בניגוד לכללי השפכים, 

קודמים שנערכו במפעל. תוכנית הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק, את הפרמטרים הנדגמים 

בכל בית עסק ואת תדירות הדגימה. תוכנית זו מאושרת ע"י ממונה שפכי תעשיה במשרד הגנת הסביבה 

 ורשות המים.

וראות כללי השפכים, מפעל לא יזרים, במישרין או בעקיפין, שפכים שהינם "שפכים אסורים להזרמה", לפי ה

כהגדרתם בכללי השפכים, למערכת הביוב של התאגיד. כמו כן, מפעל לא יזרים למערכת הביוב "שפכים 

והמשרד להגנת חריגים", כהגדרתם בכללי השפכים, אלא בכפוף לדיווח או לקבלת אישור מתאים מן התאגיד  

הסביבה. בהתאם לכללים, על המפעלים לשאת בעלות הדיגום והבדיקות, לפי התעריפים הקבועים בכללי 

"כללי   )להלן:  2009-תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, התש"ע

ככל שיימצא    רים שנדגמו בבית העסק.התעריפים"(. עלות הדיגום תחושב על ידי התאגיד עפ"י פירוט הפרמט

בדיגום ובבדיקות שיבוצעו על ידי התאגיד, כי מפעל מזרים שפכים חריגים ו/או שפכים אסורים להזרמה,  

יחויב המפעל לפי התעריפים המיוחדים שנקבעו לשפכים אלו בכללי התעריפים. חישוב עלות האגרה בגין  

 שרשות המים מעדכנת מפרסמת מדי שנה.שפכים חריגים ואסורים מתבצע עפ"י סימולטור 

 ליווי תאגידים ומועצות אזוריות ביישום כללי תאגידי מים וביוב במרחב האיגוד 

המועצות ואת  האיגוד ליווה את תאגיד מעיינות העמקים במועצה מקומית זכרון יעקב,    2020במהלך שנת  

במטרה להסדיר ולפקח על איכות שפכי  זאת    ,האזוריות חוף הכרמל ומגידו ביישום כללי תאגידי מים וביוב

חריגות  שפכים  להזרמות  מענה  האיגוד  נותן  כן,  כמו  הציבורית.  הביוב  למערכת  המוזרמים  התעשייה 

תוכנית הניטור, איתור מקור זיהום אשר מקבל ביטוי במט"ש, חוות דעת לצורך  למתעשיות בדיגומים מעבר  

 עשייה או יישוב נוסף אל מט"ש קיים.מתן הקלות למפעלים או בחינת השפעה של התחברות ת

 ליווי תאגיד מים וביוב ביישום הכללים כולל:

לאישור   • בפורמט הנדרש  והגשת התוכנית  תכנון  הניטור,  בתוכנית  להיכלל  איתור העסקים הנדרשים 

 הממונה על שפכי תעשיה במשרד לאיכות הסביבה ורשות המים.

 דיגום השפכים ומי הרשת ע"י דוגם מוסמך. •

 בדיקת הדגימות במעבדת האיגוד המוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות.  •

 בחינת תוצאות הדיגומים ע"י רכזת שפכי התעשייה בהשוואה לערכים המותרים בכללים.   •

הרצת סימולטור לחישוב תוספת אגרה בהתאם לאיכות ולספיקה של שפכי העסק ע"פ הקטגוריות שפכים  •

 חריגים ושפכים אסורים.  
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 ת העסקים בגין עלות החיוב, ערעור ובקשה להקלה.  מענה להשגו •

הכנת דוח שנתי לרשות המים ע"פ הפורמט. הדו"ח מאגד את סטטוס הדיגומים בפועל לעומת תכנית  •

 ניטור מאושרת, פירוט כמויות ואיכויות של שפכים חריגים ואסורים וכן פירוט החיובים הכספיים בגינם.  

מאושרת לשפכי תעשייה לשנים   על עסקים על פי תכנית הניטור  , האיגוד דגם ופיקח 2020במהלך שנת  

. נעשו התאמות לתוכנית הניטור על פי שינויים שהתרחשו בפועל בשטח כגון סגירת/פתיחת 2019-2020

 .  'וכועסקים, שינוי באיכות השפכים 

בהם נדרש   , לאור התפרצות מחלת הקורונה  ,היקף הדיגומים צומצם בעקבות שלושת הסגרים  2020בשנת  

. כמו כן, צומצמו הדיגומים בהתאם להנחיות אשר פורסמו  אלותקופות  בהאיגוד לצמצם את כמות העובדים  

 . (2020חודשים במהלך שנת  7תקופה העולה על ) 20/07/08-ו 20/05/10, 20/03/17בתאריכים 

 2020ניטור שפכי תעשיה וליווי המועצה  -מועצה אזורית חוף כרמל 

בתוכה   חוף הכרמל מאגדת  עירוניים  2המועצה האזורית     ,יישובים 

במתכונת יישובים, בתי כלא, בתי ספר    3קיבוצים,    8מושבים,    11

 תחנת הכוח חגית. את ו פנימייה

בשנת  בוועדת השיפוט של נציבות המים  :  מפעל השבה חוף הכרמל

)מי    2001 שפירים  במים  מהשקיה  חקלאיים  שטחים  להסב  הוחלט 

מי קולחים, מים מליחים   הכוללים:  במים שוליים  שתייה( להשקיה 

מתקן   קולחים,  מאגרי  הקמת  דרש  ההחלטה  יישום  שיטפונות.  ומי 

לתפיסת שיטפונות וחיבור בין מאגרי הקולחים לשטחים החקלאיים  

זכרון ועד  בצפון  חותרים  היישובים   מקיבוץ  שפכי  בדרום.  יעקב 

הנדגמים בתוכנית הניטור של מועצה האזורית חוף הכרמל מזרימים  

דרומיים( ומט"ש חדרה )נמל  ה יישובים המט"שים שונים: ניר עציון )היישובים הצפוניים(, מעיין צבי ) 3-ל

גרי הקולחים קיסריה, שדות ים ובית חנניה(. קולחי המט"שים משמשים להשקיה חקלאית ומוזרמים למא

נפח איגום של   סך )הפעילים בשטחי המועצה האזורית: מאגר החותרים, מאגר ניר עציון ומאגרי מעיין צבי  

 .  (מלמ"ק 3.3בעל נפח תפעולי של )ומאגר הבונים שהוקם על שטח מאגר נווה ים שכשל  ( מלמ"ק 5.5

עסקים: מסעדות,  66מל כללה של מ"א חוף כר 2020תכנית הניטור לשנת : ניטור שפכי תעשיה חוף הכרמל

מתוך העסקים המופיעים   12  . ( 69טבלה  )ראה    מפעלי מזון, בתי מלון, רפתות, תחנות דלק ותעשיות נוספות

בתוכנית נסגרו ועל כן לא נדגמו במהלך השנה וחלק נדגמו באופן מצומצם בשל הקלות רשות המים ומשרד  

 שטח מועצה אזורית .22איור 

   כרמל חוף 
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המפעלים הגדולים   הגנת הסביבה בגין מגפת הקורונה. התעשיות מפותחות בעיקר בקיבוצים והמושבים. בין 

- קלוהמזרימים שפכים למכוני הטיהור באזור נמנים: פלסאון וצורון במעגן מיכאל, מפעל ארוחות ניר עציון  

 קר בעין כרמל.  

 2020פילוח תעשיות חוף הכרמל בתוכנית הניטור בשנת  .69טבלה 

 

בוצעו   העסקיים  157סה"כ  המגזרים  בכל  המהווים(48תרשים  )ראה    דיגומים  הדיגומים   53%-כ  .  מכלל 

 2020מהדיגומים בתוכנית הניטור עבור העסקים פעלו בשנת    65%-דיגומים( וכ  296בתוכנית המאושרת )

 15(,  48%דגימות חריגות )  76(, 29%דגימות תקינות )  46באופן מלא או חלקי. התפלגות האיכויות שנמצאו:  

 .  (13%דגימות חריגות ואסורות )  20( ו10%דגימות אסורות )

 

 

 

 

 

 מזהמים אופייניים לתעשייה  כמות סוגי תעשיות 

 נתרן  ,pHחומר אורגני, שמנים ושומנים,  31 מסעדות ואולמות אירועים 

 נתרן ,pHחומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים ושומנים,  4 בתי מלון

 pHמתכות כבדות שמן מינרלי,  3 מפעל כימי 

 מוצקים מרחפים, שמן מינרלי 1 מפעל קלקר 

 נתרן ,pHחומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים ושומנים,  1 בסיס צבאי 

 מתכות כבדות שמן מינרלי  3 מוסכים

 , נתרן, חנקן, זרחןpHחומר אורגני, שמנים ושומנים,  7 מפעלי מזון ומשקאות

 דטרגנטים אניונים, שמן מינראלי  1 שטיפת מכוניות

 מתכות כבדות שמן מינרלי  5 תחנות דלק

 חומר אורגני, מוצקים מרחפים, חנקן וזרחן  8 רפתות 

 , שמן מינראלי pHכלוריד, מתכות,  2 ציפוי מתכות וטיפול שטח

  66 תעשיות  סה"כ

 2020התפלגות איכות השפכים במועצה אזורית חוף הכרמל בשנת  .48תרשים 

29%

48%

10%

13%

תקינים חריגים אסורים חריגים ואסורים
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: מטרת ליווי האיגוד את החברה, מעבר לאכיפה ודרישת תוספת אגרה בגין חריגות ליווי מ"א חוף הכרמל

היא לתת כלים ולהנגיש את המידע לעסקים המעוניינים להגיע להסדרה סביבתית. לשם כך, האיגוד ערך  

סיורים, פגישות ושיחות טלפוניות לצורך הסברה ומתן הנחיות כלליות לשיפור איכות השפכים. לדוגמא,  

בבית חנניה אשר הזרים שומנים מעל המותר למרות שבמפעל קיים מפריד שומן. המפעל   "איתן בשר"  מפעל

קיבל הנחיות לתחזוקת מפריד השומנים וריכוזי השומנים פחתו בדיגומים העוקבים. דוגמא נוספת להסדרה  

שפכים חריגים -240פירוט נוסף בעמ'  בעין איילה )  יזרעאליהיא מול רפת    2020-סביבתית שהתבצעה ב

במט"ש מעיין צבי(. במסגרת ליווי איגוד ערים את מ"א חוף הכרמל, נותן האיגוד חוות דעת לפני התחברות 

תעשיות נוספות למט"שי המועצה. לדוגמא, לפני חיבור תחנת הכוח "חגית", למט"ש מעיין צבי, נערך סיור 

בתאריך  מטעם   הסניטריי14/06/20האיגוד  השפכים  הקודם,  במצב  למט"ש .  הועברו  התחנה,  של  ם 

נערכה  הרגולטורים, התחנה  ע"פ דרישת  הרשאה.  צו  לים תחת  הוזרמו  והשפכים התעשייתיים  במיכליות 

לחיבור השפכים התעשייתיים למט"ש ועלה הצורך לבחון את ההשפעה הצפויה על תפעול המט"ש ואיכות 

 זי וכוללים את המקורות הבאים: הקולחים המופקים ממנו. השפכים בתחנה מוזרמים לבור שפכים מרכ

רוב התמלחות   .1 כמות מועטה מהם  תמלחות:  הגינון אך  ממתקני האוסמוזה משמשות להשקיית שטחי 

 מגיעה לבריכות השפכים התעשייתיים

 מים שפירים משטיפות מסנני חול ומסנני פחם פעיל.   –מי שטיפת מסננים במתקני האוסמוזה  .2

 ילים בעיקר פוספטים ואמוניה בריכוזים נמוכיםמים נטולי מלחים המכניקוזי דוודים:   .3

 תמיסות שימור דוד המכילות מים נטולי מלחים   אמוניה .4

 ניקוזי מערכת קירור מחזורי .5

 ניקוזים מאתר הדלק  .6

 שפכים סניטריים  .7

מק"י בקיץ    66בין  הינה  ע"פ ממוצע חודשי  כמות השפכים התעשייתיים הצפויה    2019  שנת  נתוניבהתאם ל

אל   . באיכות הנדרשת בכללי תאגיד מים וביוב ת  עומדהתעשייתיים  איכות השפכים    .מק"י בחורף  328  לבין

מט"ש מעיין צבי  שפכים אלו יתווספו השפכים הסניטריים של התחנה אשר כיום מובלים למט"ש בביוביות. 

אשר היה    2020בינואר    87%יא של  מהעומס ההידראולי ע"פ ממוצע שנתי ובעומס ש  60%-ב  2019-פעל ב

מט"ש מעיין צבי הינו בעיצומו של שדרוג אשר יאפשר למט"ש לקלוט מעבר לעומס  ,כמו כןגשום במיוחד. 

. לפיכך, על פי חוות הדעת שהעביר האיגוד אל בעלי מט"ש מעיין צבי אין מניעה התכן ההידראולי המקורי 

ת תנאים של הימנעות מהזרמת מקורות שפכים נוספים לאשר את חיבור שפכי תחנת הכוח חגית למט"ש תח 

 . מעבר למפורטים לעיל ודיגום ע"פ כללי תאגידי מים וביוב



 

181 
 

 במועצה אזורית חוף הכרמל  2020דו"ח דיגומים לשנת  .70טבלה 

 שם

 המפעל

 מגזר

  תעשייתי

  לפי

  התוספת

 השלישית

  אופן

  הדיגום

 /חטף)

 ( מורכב

  כמות

 / מים

 שפכים

 שנתית 

 פרמס

 בדיקות

 שנתי 

   מתוכנן

 י"עפ

 תכנית

 הדיגום 

 פרמס

 בדיקות

 בפועל

  האם

 יש

 הסכם

 הזרמת

 שפכים

 חריגים 

 

 פרמס

  דיגומים 

  שנמצאו

 שפכים

 חריגים 

 פרמס

  דיגומים 

  שנמצאו

 שפכים

 אסורים

 פרמס

 ם הדיגומי

 שלא 

 נמצאו

 חריגות

 אסורים )

  או 

 ( חריגים

 הערות

 1 0 0 לא 1 4 500 אקראי  מסעדה אבראדא

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

 0 2 2 לא 2 4 1,138 אקראי  מסעדה אג'נדה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 
אוכל 

ביתי ניר  

 עציון

מפעל 

  -תי יתעשי

 מזון 
  2 3 9 לא 11 12 52,120 מורכב 

 אטליז

 הג'ינג'י 
מפעל מזון 

 ומשקאות 
 0 0 0 לא 0 4 נתון חסר אקראי 

נקודת  

דיגום 

אותרה  

בסוף 

2020 

 0 1 2 לא 2 4 1,929 אקראי  מסעדה ארסטו

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

ארקפה  

 סי סנטר
 0 1 1 לא 1 4 529 אקראי  מסעדה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

בורגרים 

 סי סנטר
 0 1 1 לא 1 4 365 אקראי  מסעדה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

 0 2 2 לא 2 4 1,883 אקראי  מסעדה בר  'ביץ

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

בסיס  

 עתלית
  3 0 0 לא 3 4 35,088 אקראי  בסיס צבאי 

בקתה  

 ביער
אולם 

 רועיםיא
 0 0 0 לא 0 4 5,235 אקראי 

האולם לא 

 פעיל
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בראשית  

 נווה ים 
אולם 

 רועיםיא
 0 0 0 לא 0 4 נתון חסר אקראי 

האולם לא 

 פעיל
ברזילי 

 קרן אור
 0 0 0 לא 0 6 נתון חסר אקראי  כימיה

עסק לא  

 פעיל
גרין 

האוס  

מרכז  

מסחרי 

 קיסריה 

 0 0 1 לא 1 4 נתון חסר אקראי  מסעדה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 
ג'מס סי 

 סנטר
 נסגר 0 1 1 לא 1 4 נתון חסר אקראי  מסעדה

ד.ס 

 הרכבות

ציפוי  

מתכות 

וטיפול פני  

שטח ללא 

עיבוד 

 שבבי 

 עברו לנשר 0 0 0 לא 0 6 נתון חסר אקראי 

דוניה  

 רוסה
 0 0 0 לא 0 4 964 אקראי  מסעדה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 
דור אלון 

עין 

 כרמל 
  2 2 0 לא 4 4 854 אקראי  תחנת דלק 

דור אלון 

צומת 

 עופר
  3 1 0 לא 4 4 381 אקראי  תחנת דלק 

 0 1 2 לא 2 4 1,263 אקראי  מסעדה הלנה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

 חיש דג
עיבוד 

 דגים 
 0 0 0 לא 0 4 628 אקראי 

לא אותרה  

נקודת  

 דיגום 
טיב 

טעם 

מרכז  

מסחרי 

 קיסריה 

  2 1 2 לא 4 4 1175.30 אקראי  שיווק מזון

 ים כרמל 
אולם 

 רועיםיא
 0 0 0 לא 0 4 נתון חסר אקראי 

האולם לא 

 פעיל

נות  יי

ביתן 

 עתלית

מפעל מזון 

 ומשקאות 
 0 0 0 לא 0 4 548 אקראי 

נקודת  

דיגום לא 

נגישה  

נפתר  

לקראת  

2020 

כוכב  

 הים

אולם 

 רועיםיא
 0 0 0 לא 0 4 3,953 אקראי 

צמצום  

דיגומים 

לאור 
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התפרצות  

 הקורונה 

כפר 

 איזון
 0 0 2 לא 2 4 4,636 אקראי  מסעדה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

יתן ולו

 נתן

מפעל מזון 

 ומשקאות 
  0 2 4 לא 4 4 4,026 אקראי 

 0 0 2 לא 2 4 180 אקראי  מסעדה לימאני

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

מוסך 

גסאן עין 

 כרמל 

  0 3 1 לא 4 4 157 אקראי  מכונאות

מוסך 

מעגן  

 מיכאל 

  3 1 0 לא 4 4 365 אקראי  מכונאות

מוסך 

 שדות ים 
  3 1 0 לא 4 4 292 אקראי  מכונאות

מטבח 

קיבוץ  

 שדות ים 

 0 0 0 לא 0 4 3,325 אקראי  קייטרינג

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

מלון דן  

 קיסריה 
  1 0 1 לא 2 4 36,646 אקראי  בית מלון

מלון  

יערות  

 הכרמל 

  1 0 0 לא 1 4 78,863 אקראי  בית מלון

מלון  

 נחשולים
 0 0 0 לא 0 4 נתון חסר מורכב  בית מלון

לא אותרה  

נקודת  

 דיגום 

מלון ניר 

 עציון
  0 0 2 לא 2 4 15,272 מורכב  בית מלון

מסעדת 

 הבית 
 0 0 0 לא 0 4 נתון חסר מורכב  מסעדה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

  -הקורונה

התנגדות 

 לדיגום 

מסעדת 

 רייצ'ל
 0 0 0 לא 0 4 נתון חסר אקראי  מסעדה

המסעדה  

 נסגרה

מריפוסה  

גולף  

 קיסריה 

 0 0 0 לא 0 4 2,245 אקראי  מסעדה

בעל העסק  

מסרב 

 להידגם 

מרכז  

ימי 

 קיסריה 

 0 0 0 לא 0 4 1,037 אקראי  מסעדה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

 0 0 0 לא 0 4 נתון חסר אקראי  מסעדה נאגומי
נסגרה 

 המסעדה
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נוף 

 אדיוהו
 1 0 0 לא 1 4 נתון חסר מורכב  מסעדה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

סונול 

ישראל  

 עתלית

  4 0 0 לא 4 4 301 אקראי  תחנת דלק 

 1 0 3 לא 4 4 858.00 אקראי  שיווק מזון פוליצר

העסק עבר  

שיפוצים  

ונפתח  

במתחם 

 אחר

פונדק  

 הצלבנים
 0 1 2 לא 2 4 734 אקראי  מסעדה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

פורט 

 קפה 
 0 0 2 לא 2 4 892 אקראי  מסעדה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

פז 

 עתלית
  4 0 0 לא 4 4 252 אקראי  תחנת דלק 

  4 0 0 לא 4 4 1,084 אקראי  תחנת דלק  פז רומנו

 פלסאון
כימיה: 

 פלסטיקה 
  2 3 3 לא 6 6 2,274 אקראי 

פנתה  

 מרקט

מפעל מזון 

 ומשקאות 
 0 0 0 לא 0 4 50.00 אקראי 

הוסר  

כנית ומת

 הניטור

פרדייב  

השמורה  

 האווירית 

אולם 

 רועיםיא
 0 0 0 לא 0 4 913.00 אקראי 

הוסר  

כנית ומת

 הניטור

 פריז פרי 
מפעל מזון 

 ומשקאות 
  0 0 4 לא 4 4 2,263 מורכב 

 צורון 

ציפוי  

מתכות 

וטיפול פני  

שטח ללא 

עיבוד 

 שבבי 

  0 6 0 לא 6 6 5,727 אקראי 

קאת בלו  

)חווית 

 רוכבים( 

 0 0 0 לא 0 4 876.00 אקראי  מסעדה

הוסר  

כנית ומת

 הניטור

 קיסר ים 
אולם 

 רועיםיא
 0 0 1 לא 1 4 1,159 אקראי 

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

קל קר  

עין 

 כרמל 

  4 0 0 לא 4 4 38,310 אקראי  ללא סיווג

 0 0 0 לא 0 4 74 אקראי  מסעדה רוסו

לא אותרה  

נקודת  

 דיגום 
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רחיצת 

רכב 

סונול 

 עתלית

שטיפת  

 מכוניות
  4 0 0 לא 4 4 555 אקראי 

רפת  

 ברשותנו 
  0 0 6 לא 6 4 16655.0 אקראי  רפתות 

רפת  

 הבונים
 0 0 1 לא 1 6 7,769 אקראי  רפתות 

הוסר  

כנית ומת

 הניטור

רפת  

יזרעאלי 

חנן עין 

 איילה 

  0 0 6 לא 6 6 18,867 אקראי  רפתות 

רפת כפר  

 גלים 
  0 0 6 לא 6 6 6,568 אקראי  רפתות 

רפת ניר  

 בכרמל 
  0 0 6 לא 6 6 11,348 אקראי  רפתות 

רפת פרל  

מאיר עין 

 איילה 

  0 1 6 לא 6 6 1,388 אקראי  רפתות 

רפת  

 שדות ים 
  0 0 6 לא 6 6 13,942 אקראי  רפתות 

רפת  

 שפיה 
  0 0 6 לא 6 6 9,735 אקראי  רפתות 

שרפי  

 כרמל 
  1 0 3 לא 4 6 3,358 אקראי  כימיה

  46 34 96 0 157 296    סה"כ 
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   2020יה וליווי המועצה יניטור שפכי תעש  -מועצה אזורית מגידו 

רמת   באזור  שוכנת  מגידו  אזורית  מועצה 

כ ומונה  יזרעאל  ועמק    12,400-מנשה 

ישובים גבעת עוז,   13-תושבים המתגוררים ב

גלעד, דליה, הזורע, מגידו, משמר העמק, עין  

השופט, רמות מנשה, רמת השופט, אליקים, 

העמק.   ועין  עוז  מדרך  )מושבה(,  יוקנעם 

האזורית    2011בשנת   המועצה  שטחי  קיבלו 

מגידו ויישוביה את הכרת אונסקו להתנהלות 

ביוספרי.   כמרחב  בהאזור  של  מדובר  יוזמה 

המועצה שביקשה למצוא דרך מוסדרת לשמור על אופייה הכפרי, נופי התרבות המצויים בתחומה, ייחודה  

החלוקה .  הטבעי ושטחיה הפתוחים. המועצה האזורית מגידו והחלוקה למרחבים גיאוגרפיים בתחילת הדרך

ומעבר(  אזוריםל חיץ  כל אחד מהם  והאפיון התפקודי  )ליבה,  את   עלמקלים    של  ומחזקים  ניהול המרחב 

הקהילה  של  ורצונותיה  צרכיה  לבין  האקולוגי  הייחוד  בין  איזון  על  מושתת  ביוספרי  שמרחב  ההכרה 

 המתגוררת בתחומו. 

מלמ"ק    2בין  תוכנן לקלוט    מועצה ממוקם בין דליה וגלעדה: מאגר המים של  מפעל השבת המים ברמת מנשה

אגור מי קולחין שיזרמו אליו ממרכז עתיד לוהוא    2018מלמ"ק. פיתוחו החל במאי    6בשנה הראשונה ועד  

 הארץ לטובת חקלאי יישובי ההר: גלעד, דליה, רמת השופט, עין השופט ואליקים.

מועצה האזורית מגידו מזרימים   שפכי היישובים הנדגמים בתוכנית הניטור של    :ניטור שפכי תעשיה מגידו

( 2020מט"שים בתחום המועצה: דליה, רמת השופט, חלק מרמות מנשה ועין השופט )החל מספטמבר    שניל

התחברו  טרם  מנשה  מרמות  וחלק  גלעד  קיבוץ  להקיני.  מזרימים  ואליקים  מגידו  כרמל,  למבוא  מזרימים 

ושאר היישובים מזרימים שפכים למכוני טיהור למט"ש אזורי ומזרימים שפכים לבריכת החמצון של הקיבוץ  

 מחוץ לשטח המועצה.  

 2020פילוח התעשיות במועצה אזורית מגידו בתוכנית הניטור לשנת  .71טבלה 

 מזהמים אופייניים לתעשייה  כמות סוגי תעשיות  

 נתרן  ,pHחומר אורגני, שמנים ושומנים,  5 ואולמות אירועים  מסעדות

 דטרגנטים,pH חומר אורגני, נתרן,  1 מפעל כימי )חומרי ניקוי( 

 נתרן ,pHשמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, חומר אורגני,   1 פרמצבטיקה 

 pHמתכות כבדות שמן מינרלי,  1 עיבוד שבבי

 שטח מועצה אזורית מגידו  .23איור 
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 דטרגנטים, נתרן 1 מכבסה

 נתרן ,pHשמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, חומר אורגני,   1 בסיס צבאי 

 מתכות כבדות שמן מינרלי  1 מוסכים

 נתרן ,pHשמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, חומר אורגני,   1 כלא

 , חנקן, זרחן, נתרןpHחומר אורגני, שמנים ושומנים,  1 מפעל מזון

 מתכות כבדות שמן מינרלי  2 תחנות דלק

 חומר אורגני, מוצקים מרחפים, חנקן וזרחן  1 רפתות 

 , שמן מינראלי pHכלוריד, מתכות,  1 ציפוי מתכות וטיפול שטח

 מתכות, מוצקים מרחפים, שמן מינראלי  1 אחסון וניקוי מתכות ופחחות

  18 תעשיות בתוכנית  סה"כ

מפעלים, רפת, מוסך, מכבסה, מסעדות   :עסקים ביניהם  18כללה    2020תוכנית הניטור של מ"א מגידו לשנת  

 מהתוכנית   76%- דגימות המהוות כ  65בוצעו בפועל    . דיגומים על פי תכנית הניטור המאושרת  86ועוד. סה"כ  

ב הביצוע  על   2019-)אחוז  (.  63%  עמד 

( 8%דיגומים אסורים )  5(,  18%חריגים )דיגומים    12(,  54%קינים )דיגומים ת  35התפלגות האיכויות שנמצאו:  

 (.20%דיגומים חריגים ואסורים ) 13-ו

 

 

 

 

 

על כן, השפעת התעשיות ומט"שים קטנים,    שני: התעשיות במ"א מגידו מזרימות שפכים לליווי מ"א מגידו

כלוס אזור התעשייה של מבוא  הצורך הזה ניכר גם כן לאור אניכרת במט"שים ויש צורך בפיקוח קפדני.  

כרמל וחיבור היישובים המנותקים למערכת הביוב הציבורית. כל חיבור של מפעל או יישוב נבדק אל מול  

הקיים   המועבהמצב  מצד  הערכות  לצורך  כולל מט"ש  המרחב,  עם  האיגוד  של  ההיכרות  והמט"ש.  צה 

התעשיות הפועלות בו, היא דבר הידוע לרגולטורים במשרדי הממשלה. על כן, ניתן משקל רב לחוות הדעת 

שמגיש האיגוד בתגובה לבקשות הקלה של מפעלים להזרמת שפכים מרוכזים מהקבוע בתקנות. לדוגמא: 

מיברג הפועל בו.    מפעלור קיבוץ עין השופט למבוא כרמל ובפרט  איגוד ערים נתן את חוות דעתו טרם חיב

דרומי וצפוני. באתר הדרומי מיוצרים רכיבי    ,מפעל מיברג מוגדר כמפעל מתכות כבד ומחולק לשני אתרים

מתכת בתהליך ערגול וכבישה קרה מחוטי נירוסטה, פליז או פלדה. באתר הצפוני מתקיימים טיפולי שטח, 

54%

18%

8%

20%

תקינים חריגים אסורים חריגים ואסורים

התפלגות איכות השפכים במועצה אזורית מגידו    .49תרשים  

 2020לשנת 
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מפעל מתאפיינים האשר טרם ביצוע אחד מתהליכים הנ"ל מתבצע תהליכי ניקוי. שפכי  ציפויים וצביעה כ

נתן  המט"ש  אל  והמפעל  הקיבוץ  חיבור  לאחר  מתכת.  רכיבי  בניקוי  כלורידים שמקורם  של  גבוה  בריכוז 

להזרמה   המותר  הכלורידים  בריכוז  המפעל  של  ההקלה  לבקשת  מגידו  מ"א  בשם  התייחסותו  את  האיגוד 

מ ל  430-לשפכים  בתקנות  ככתוב  כ  900-מג"ל  של  בספיקה  מוזרמים  התעשייתיים  השפכים   55- מג"ל. 

כ  וסה"כיום  /מ"ק על  עומדת  הקיבוץ  שפכי  המט"ש /מ"ק  375-ספיקת  על  הקיבולת  בחינת  לאחר  יום. 

על   יעלה  לא  הכלוריד בשפכי העסק  כך שריכוז  למפעל הקלה  מ"ג/ליטר    800ומגבלות המפעל, אושרה 

כנית הניטור של מ"א  ומ"ג/ליטר בדיגום מורכב. כמו כן, נוסף המפעל לת  600ולא יעלה על  בדיגום חטף  

 מגידו מכוח כללי תאגידי מים וביוב.

 במועצה אזורית מגידו  2020דו"ח דיגומים לשנת   .72טבלה 

שם 

 המפעל

מגזר 

תעשייתי  

לפי  

התוספת  

 השלישית

אופן  

הדיגום  

 )חטף/

 מורכב( 

כמות  

 מים/ 

שפכים 

 שנתית 

 פרמס

 בדיקות

שנתי  

 מתוכנן  

עפ"י 

תכנית 

 הדיגום 

 פרמס

בדיקות 

 בפועל

 האם 

יש 

הסכם 

הזרמת 

שפכים 

 חריגים 

 

 פרמס

דיגומים  

שנמצאו  

שפכים 

 חריגים 

 פרמס

דיגומים  

שנמצאו  

שפכים 

 אסורים

 פרמס

 הדיגומים 

שלא 

נמצאו 

חריגות 

 )אסורים 

או   

 חריגים( 

 הערות

אוניפרם  

 בע"מ

 

פרמצבטיק

 ה

 

 מורכב 

 

20,696 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

 לא

 

1 2 3  

אורחן 

מגידו 

 )מתחם( 

 

 אקראי  קניון

 

6,716 

 

 1 - 1 לא 2 4

דיגום 

משלים 

לתוכנית 

 הניטור

 

 אלומליט 

אחסון 

מתכות 

 ופחחות 

   3 1 - לא 4 4 1,351 אקראי   

 ארד
עיבוד 

 בבי ש
  1 1 3 לא 4 4 5,475 אקראי   

 ביו דליה  
ייצור מצע 

 מזון 
   4 - - לא 4 6 1,004 אקראי   

 בליסניה 

ציפוי  

מתכות 

וטיפולי 

 שטח

  - 3 3 לא 3 6 1,825 מורכב 

בסיס  

צבאי 

 אליקים

  2 - - לא 2 4 נתון חסר אקראי    בסיס צבאי 

דלק דור 

אלון 

)צומת  

 מגידו( 

   2 - 1 לא 3 4 2,445 אקראי    תחנת דלק 

דלק 

מנטה 

אורחן 

 מגידו 

  3 - - לא 3 4 767 אקראי    תחנת דלק 
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והר ז

 דליה
  9 1 3 לא 12 12 69,958 אקראי  מפעל כימי

כלא 

 מגידו 
  2 - 1 לא 3 4 74,760 אקראי  בתי מלון

מוסך 

 דליה
 1 3 1 לא 4 4 402 אקראי  מוסך

מוסך   

 דליה 

כבסת מ

 דליה
 2 1 1 לא 4 4 766 אקראי  מכבסה

מכבסת  

 דליה 

מסעדת 

הנחל 

אורחן 

 מגידו 

 - 2 2 לא 2 4 1,132 אקראי  מסעדה

הקלה   

בכמות 

הדיגומים 

בעקבות  

התפרצות  

הקורונה;  

מפריד 

שומן 

משותף 

למסעדת 

הנחל 

ונתיב  

 הקפה 

נתיב  

הקפה  

אורחן 

 מגידו 

 

 מסעדה

 

 אקראי 
 - 2 2 לא 2 4 73

הקלה   

בכמות 

הדיגומים 

בעקבות  

התפרצות  

הקורונה;  

מפריד 

שומן 

משותף 

למסעדת 

הנחל 

ונתיב  

 הקפה 

 מקדונלד

אורחן 

 מגידו 

 

 מסעדה

 

 אקראי 
1,278 4 2 

 

 לא
2 2 - 

הקלה  

בכמות 

הדיגומים 

בעקבות  

התפרצות  

 הקורונה 

קייטרינג 

קיבוץ  

 דליה

 

 מסעדה

 

 אקראי 

       

2,446  
4 3 

 

 לא
1 - 2 

הקלה  

בכמות 

הדיגומים 

בעקבות  

התפרצות  

 הקורונה 

רפת  

רמת 

 השופט 

   - - 3 לא 3 4 9,855 אקראי  רפת 

   35 18 25 - 65 86       סה"כ 
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 2020סטטוס דיגומים לשנת  –מועצה מקומית זכרון יעקב 

  חלק ממפעל השבת המים של חוף הכרמל.  מהווה  . מחוז חיפהב  הנמצאתזכרון יעקב הינה מועצה מקומית  

מערך האיסוף והטיפול בשפכים הינו באחריות תאגיד מעיינות העמקים החולש על יוקנעם, קריית טבעון,  

שובי ישפכי זכרון יעקב מוזרמים למט"ש מעיין צבי יחד עם שפכי פרדיס וחלק מי.  רמת ישי וזיכרון יעקב

למ"מ  גם    סייע  )אשר    תאגיד מעיינות העמקים אחראי על תפעול המט"שהחלק הדרומי של מ"א חוף הכרמל.  

   (.  פרדיס בתיקון ושדרוג תחנת השאיבה פרדיס אשר גרמה לגלישות שפכים רבות בשנים קודמות

כאשר   עסקים   45תכנית הניטור של מועצה מקומית זיכרון יעקב כללה    :ה זכרון יעקביניטור שפכי תעשי

מ"ק ביום אך ביחד בעלות השפעה   5-. חלק ניכר מהן בעלות ספיקה של פחות מרובם המכריע הוא מסעדות

 . ניטור מאושרתהתכנית    דיגומים על פי  186סה"כ  מעיין צבי.  על העומס האורגני בכניסה למט"ש  משמעותית  

בפועל    2020ת  נבש המהוות    81בוצעו  המ  43%דגימות  בפועל  קוריתמהתכנות  הדיגומים  אחוז  נמוך  . 

משמעותית מהמתוכנן בשל היקף ההקלות למסעדות ובתי מלון בתקופות השיא של התפרצות הקורונה, כמו  

 כן, חלק מהמסעדות אשר היוו חלק מהתוכנית נסגרו. 

 2020פילוח תעשיות במועצה מקומית זכרון יעקב בתוכנית הניטור לשנת  .73טבלה 

 מזהמים אופייניים לתעשייה  כמות סוגי תעשיות  

 נתרן  ,pHחומר אורגני, שמנים ושומנים,  26 ואולמות אירועים  מסעדות

 נתרן ,pHשמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, חומר אורגני,   3 בתי מלון

 , שמן מינרלימוצקים מרחפים 4 שיווק מזון 

 נתרן ,pHשמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, חומר אורגני,   1 יקב

 דטרגנטים, נתרן 2 מכבסה

 דטרגנטים אניוניים, שמן מינראלי  1 שטיפת מכוניות

  1 קניון 

 pHשמן מינרלי,  ,מתכות כבדות 4 מפעל מזון

 שמן מינרלי ,מתכות כבדות 2 תחנות דלק

  44 תעשיות בתוכנית  סה"כ
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אל אשר עיקר  -תעשיות בית ( 1): שתי התעשיות הגדולות ביותר בזכרון יעקב הינן: ליווי תאגיד מעיינות העמקים

הפעילות מתרכזת בייצור מערכות אוורור וסינון אוויר אך המתחם כולל מאפייה, מוסך, נגרייה, תחנת תדלוק, חדר  

יקב כרמל מזרחי אשר השפעתו על המט"ש ניכרת   (2)אוכל, מתפרה, חנות ומחסן שטיפה ואחסון פירות וירקות.  

תייחס לבקשת ההקלה  הכמדי שנה, איגוד ערים  ,  2020נת  . בש(אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר)בעיקר בעונת הבציר  

מג"ל   3,500-( לTSSמג"ל ומוצקים מרחפים )  5,000-( לCODשל יקב כרמל מזרחי בריכוזי החומר האורגני )

לנתוני   בהשוואהעבור תקופת הבציר. האיגוד בחן את יכולת מט"ש מעיין צבי לקלוט את העומסים הצפויים מהיקב  

 העומסים המתקבלים משאר מקורות השפכים(. בבדיקה זו, נמצא כי:  התכן של המט"ש ו

מג"ל    2.8מג"ל. על כן תוספת שולית של    4.6-16.6נעו בין    2019אשר התקבלו בשנת    TSS-ערכי ה •

 בתקופת הבציר לא צפויה לגרום לחריגות מתקנות ועדת ענבר להשקיה מוגבלת.  

מג"ל. על כן תוספת שולית של    28.1-70.9בין    CODהתקבלו בריכוז של    2019לחי המט"ש בשנת  וק •

 המט"ש לא צפויה לגרום לפגיעה באיכות קולחי המט"ש.  בקולחי   COD-מג"ל לערכי ה 3.8

. יש לציין, כי  2020דצמבר  -יוליהחודשים  על פי ממצאים אלו, המליץ האיגוד לאשר את ההקלה עבור  

 עברה ללא אירועי הזרמה חריגים ולא היו חריגות מהקלה זו.  2020תקופת הבציר 

 2020דו"ח דיגומים במועצה מקומית זכרון יעקב לשנת  .74טבלה 

שם 

 המפעל

מגזר 

תעשייתי  

לפי  

התוספת  

 השלישית

אופן  

הדיגום  

 )חטף/

 מורכב( 

כמות  

 מים/ 

שפכים 

 שנתית 

 מספר

 בדיקות

שנתי  

 מתוכנן  

עפ"י 

תכנית 

 הדיגום 

 מספר

בדיקות 

 בפועל

 האם 

יש 

הסכם 

הזרמת 

שפכים 

 חריגים 

 

 מספר

דיגומים  

שנמצאו  

שפכים 

 חריגים 

 מספר

דיגומים  

שנמצאו  

שפכים 

 אסורים

 מספר

 הדיגומים 

שלא 

נמצאו 

חריגות 

 )אסורים 

או   

 חריגים( 

 הערות

 0 0 0 לא 0 4 310 אקראי  מסעדה אאוטבק

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

40%

21%

7%

28%

תקינים חריגים אסורים חריגים ואסורים

 2020 התפלגות איכות השפכים במועצה מקומית זכרון יעקב בשנת .50תרשים 

2020 
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 1 0 1 לא 2 4 774 אקראי  מסעדה אדמה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

 0 1 1 לא 1 4 741 אקראי  מסעדה אומה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

 0 2 2 לא 2 4 465 אקראי  מסעדה איז קפה 

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

ביסטרו 

 1 0 0 לא 1 4 755 אקראי  מסעדה דה כרמל 

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

בית  

 1 0 0 לא 1 4 1,464 מורכב  בית מלון דניאל

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

בית מלון 

 0 0 2 לא 2 4 1,106 אקראי  בית מלון מימון 

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

בית קפה  

 1 0 0 לא 1 4 1,206 אקראי  מסעדה תשבי 

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 
  2 2 0 לא 4 4 2,307 אקראי  בית אבות  בית שחם 

 0 0 0 לא 0 4 726 אקראי  מסעדה ברוניתא 

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

 1 0 0 לא 1 4 540 אקראי  מסעדה גוטשה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

גלידרית 

 0 1 0 לא 1 4 737 אקראי  גלידריה אלדו

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 
דיגום לא  0 0 0 לא 1 4 865 אקראי  מסעדה גרינגוס 

 תקין
  1 0 0 לא 1 4 301 אקראי  תחנת דלק  דור אלון
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דוריס 

  0 1 2 לא 2 4 861 אקראי  מסעדה קצבים
דלק 

מנטה 

 70כביש 
  0 0 1 לא 1 4 741 אקראי  תחנת דלק 

 1 0 0 לא 1 4 297 אקראי  מסעדה דרך היין 

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

 0 0 0 לא 1 4 341 אקראי  פאב  הוביט

תקלה  

בדיגום 

)נקודת 

דיגום 

משותפת  

לפן אחר, 

גרינגוס  

 והוביט(
החומוס 

העסק   0 0 0 לא 0 4 599 אקראי  מסעדה של יוסקו 

 נסגר

המייסדים  

 1 0 0 לא 1 4 230 אקראי  מסעדה 16

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

 0 1 2 לא 2 4 688 אקראי  מזון הכנת  הרץ

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

חומסית 

 0 0 1 לא 1 4 95 אקראי  מסעדה אבו יאזן

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 
  1 3 3 לא 4 4 602 אקראי  שיווק מזון טן תו טן
יקבי  

  3 6 9 לא 12 12 23,132 מורכב  משקאות  כרמל 

כבסים 

 2 0 0 לא 2 4 455 אקראי  מכבסה במושבה 

הוסר  

כנית ומת

הניטור 

במהלך 

2020 
מאפיית  

 0 0 0 לא 0 4 314 אקראי  הכנת מזון  אריאל
הוסר  

כנית ומת

 הניטור
מאפיית  

 0 0 0 לא 0 4 96 אקראי  מזון  בונז'ור
הוסר  

כנית ומת

 הניטור
מגה בעיר 

  3 0 0 לא 3 4 792 אקראי  שיווק מזון נוף זכרון 
  0 1 2 לא 2 4 13,505 מורכב  קניון זכרון מול 

מכבסת 

  2 1 1 לא 4 4 518 אקראי  מכבסה אור
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מלון  

 1 0 0 לא 1 4 נתון חסר מורכב  בית מלון אלמא

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

 0 1 1 לא 1 4 561 אקראי  מסעדה מנואלה

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

מסעדת 

 0 1 1 לא 1 4 496 אקראי  מסעדה הנשיקה 

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

 2 0 0 לא 2 4 723 אקראי  מסעדה מקדונלס

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

נילי בית  

 0 0 1 לא 1 4 153 אקראי  מסעדה יין

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

פלאפל  

 0 1 0 לא 1 4 402 אקראי  מסעדה זכרון 

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 

 0 0 0 לא 1 4 241 אקראי  מסעדה פן אחר

תקלה  

בדיגום 

)נקודת 

דיגום 

משותפת  

לפן אחר, 

גרינגוס  

 והוביט(

צ'אנג 

 0 1 1 לא 1 4 357 אקראי  מסעדה מאי

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 
ינה  'קוצ

העסק   0 0 0 לא 0 4 1,829 אקראי  מסעדה בר

 נסגר

קייטרינג 

 0 1 1 לא 1 4 898 מורכב  הכנת מזון  ויקי 

צמצום  

דיגומים 

לאור 

התפרצות  

 הקורונה 
העסק   0 0 0 לא 0 0 נתון חסר אקראי  מסעדה קפה קפה 

 נסגר
שופרסל  

  3 0 0 לא 3 4 60 אקראי  מזון  אקספרס 
שופרסל  

  1 2 3 לא 4 4 621 אקראי  שיווק מזון שלי
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שטיפת  

  4 0 0 לא 4 4 556 אקראי  שטיפת רכב  הניצחון
תעשיות  

 בית אל 
ציפוי  

  - 3 5 לא 6 6 5,595 מורכב  מתכות/מזון 
  32 29 40 0 81 186    סה"כ 
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 פיקוח על שפכים במסגרת חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד

הזרמת שפכי   סביבתית  להסדיר  נועד  אל חוק העזר  הביוב הציבורית המובילה שפכים  מפעלים למערכת 

מט"ש חדרה. הרשויות )לא מאוגדות בתאגידי מים וביוב( הנכללות במסגרת פיקוח של החוק העזר הינן: 

 וקיסריה. כרכור-זרקא, פרדס חנה-אור עקיבא, בנימינה, ג'סר א

מ"ק    5,000כמפעל הצורך מעל  המפעלים המפוקחים הינם המפעלים טעוני היתר. מפעל טעון היתר מוגדר  

מים בשנה או כל מפעל אחר המזרים שפכים העלולים להפריע לתהליך טיהור השפכים או לפגוע באיכות 

 הקולחין.

מפעלים טעוני היתר נדרשים לשלם אגרה בגין הזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב הציבורית. אגרת ההיתר 

הינה בגובה אשר נקבע בתוספת הרביעית לחוק לפי סיווג המפעל והכמות השנתית של השפכים הזורמת או  

, בדיקות המעבדה מוזרמת אל מחוץ למפעל. מטרת החלת האגרה על המפעלים היא לממן את דיגומי השפכים

ופעולות הניטור והפיקוח )פגישות, סיורים, עדכון המפעלים על התוצאות, הדרכות וריכוז הנתונים לצרכי  

מיפוי הזרמות שפכי תעשייה אל מט"ש חדרה(. זאת בניגוד לגביית תוספת אגרת שפכים במסגרת הכללים 

 תיות הנדרשות לכך.  אשר מטרתה לממן את תהליך הטיפול בשפכים ואחזקת המתקנים והתש

 יישום חוק העזר מתבצע באופן הבא:

איגוד ערים מכין תכנית ניטור שנתית. בדומה לכללי תאגיד מים וביוב התוכנית כוללת את שמות  .1

הנדגמים.   והפרמטרים  הדיגום  ותדירות  אופן  דיגום,  נקודת  עסקי,  סקטור  כתובת,  המפעלים, 

המגזרים  אשר נכללים בתוכנית הניטור והפרמטרים הנדגמים הינם תואמים לנדרש בכללי תאגידי  

 וב.  מים ובי

העסקים מקבלים הודעה על הכללתם בתוכנית הניטור עם אפשרות להגיש השגה. מפעל המבקש    .2

להיות מוסר מתוכנית הניטור או מערער על תוצאה שהתקבלה באנליזה יקבל התייחסות תוך פרק 

 יום מרכזת שפכי תעשיה של האיגוד.   30זמן של עד 

 ע"י דוגמי ומעבדת האיגוד.   בהתאם לתוכנית הניטור, המפעלים נדגמים ונבדקים  .3

, מועברים הממצאים למפעל עם מכתב נלווה המסביר על עמידה  העם קבלת תוצאות בדיקות המעבד .4

 או חריגה מהאיכות הנדרשת. 

או יחידות סביבתיות של הרשויות להן שייך  /מנהלי רישוי עסקים ו/העתק ממכתבים אלו נשלחים לרכזי

 פה. במפעלי מזון וקוסמטיקה מכותבת גם נציגת משרד הבריאות.המפעל וכן לממונה שפכים של מחוז חי

מחריגה   כתוצאה  במפעלים  רלוונטיים  תפקיד  בעלי  עם  ופגישות  סיורים  כולל  התעשייה  על  הפיקוח 

 או שיבוש תהליך במט"ש חדרה./בממצאי בדיקות המעבדה. בנוסף בעקבות תקלות בתחנות שאיבה ו
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 2020מפעלים הנכללים בתוכנית הניטור של חוק העזר  .75בלה ט

 

דיגום   המתבסס על פורמט הדיווח של רשות המים עבור הכללים. סיכום  בסיום כל שנה מכין האיגוד דו"ח  

כלי   הינו  תחנות המפעלים  הביוב,  לתשתיות  נזק  לגרימת  פוטנציאל  בעלות  תעשיות  על  בפיקוח  חשוב 

השאיבה ועד כדי פגיעה בהשבת המים לחקלאות. בדיקות בתעשייה הביאו להנעת תהליכים בשיתוף עם 

 עולות שתי מסקנות עיקריות:   75בלה טמ התעשיות להסדרה סביבתית. 

 רוב התעשיות המפוקחות הינן בעלות פוטנציאל להזרמת שפכים אסורים. .1

מרוב התעשיות מגיע חומר אורגני אשר ניתן לטיפול במט"ש חדרה אך פוגע בקווי הביוב הארוכים   .2

 .  בשל התפתחות תהליך אנארובי

 תעשייה  
אור 

 עקיבא 
 קיסריה  בנימינה 

-פרדס חנה

 כרכור
 סה"כ

מזהמים אופייניים 

 לתעשייה 

קוסמטיקה  

 ותמרוקים 
3  2 1 6 

חומר אורגני, מוצקים  

מרחפים, שמנים ושומנים, 

pH,  נתרן 

- כימיה

 פרמצבטיקה 
2 1   3 

אנטיביוטיקה, ממסים  

 אורגנים 

 מוצקים מרחפים 3 2 1   חומרי בניה 

 10 2 4  4 מפעל כימי 
מתכות כבדות שמן  

 pHמינרלי, 

 מתכות כבדות שמן מינרלי  12 4 1 5 2 מוסכים

 מתכות כבדות שמן מינרלי  14 7  5 2 תחנות דלק

 1    1 מכבסות
דטרגנטים אניוניים, נתרן, 

 בורון

 36 9 8 8 11 מסעדות
חומר אורגני, שמנים  

 נתרן  ,pHושומנים, 

 1   1  מחלבה
חומר אורגני, שמנים  

 נתרן  ,pHושומנים, 

 11  2 5 4 מפעל מזון
חומר אורגני, שמנים  

 , נתרן pHושומנים, 

 1   1  יקבים
חומר אורגני, סולפידים,  

 נתרן

 1   1  רפתות 
חומר אורגני, מוצקים  

 מרחפים, חנקן וזרחן 

 מתכות כבדות  7  7   דפוסבתי 

 1 1    שטיפת מכוניות
דטרגנטים אניוניים, שמן  

 מינראלי 

 סתימות בקווים-חול 1 1    בית אריזה

   108 27 25 27 29 מפעלים סה"כ
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 2020פילוג לפי מגזר עסקי חוק עזר  .51תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ליווי ואכיפה במסגרת חוק העזר

במסגרת חוק העזר, האיגוד מיידע את המפעלים והרשויות על חריגות באיכות השפכים. האיגוד נותן מענה 

מקור החריגות, הטמעת נהלי עבודה  לעסקים הנדגמים והרשויות לרבות מענה טלפוני, סיורים, סיוע בזיהוי  

מפעלים אל בליווי  רואה  לטיפול בשפכים. האיגוד  והנגשת טכנולוגיות  ובעיקר עסקים   ולהפחתה במקור 

מקצועי, עבודה חשובה לטובת המפעלים, מט"ש חדרה והסביבה. ליווי מסוג   לליוויקטנים עם גישה מוגבלת  

 זה, יעיל בשיפור איכות שפכי התעשייה במפעלים שהאיגוד עבד מולם.   

מועצה מקומית : באיגוד התקבלה תלונה ממחלקת המים של  2020מקרה אשר קיבל מענה מאיגוד במהלך  

ול בתחנת השאיבה בפרדס חנה. בבחינת תוצאות הדיגום כמויות גדולות של ח  תעל הגע   כרכור-פרדס חנה

תאריך  על כן נקבע סיור במקום ב, ושל בית האריזה "גזר שליט" נמצאו ריכוזים גבוהים של מוצקים מרחפים

לדברי ההנהלה המפעל מהווה את המשק הפרטי  .  שנים  12-בית אריזה אשר פועל כב  מדובר.  04/06/20

ואורז כ גזר. טו  45,000-הגדול בארץ  ירקות בשנה, בעיקר  במפעל הירקות עוברים מיון, הסרת עלים   ן 

וליטוש טרם השטיפה. הירקות עוברים שטיפה ראשונית תוך השבה של המים לתהליך לאחר שיקוע בשני  

מ"ק.    70אגני שיקוע בטור. בשלב השני הירקות נשטפים במים מקוררים המוחלפים פעם בשבוע בכמות של  

אגני השיקוע ומשם מוזרמים למערכת הביוב הציבורית ודרך קו פרדס חנה מגיעים השפכים עוברים דרך  

למט"ש חדרה. כמו כן, כל המים המשמשים לשטיפת המפעל נאספים דרך פתחי ניקוז לאותם אגני שיקוע.  

כל החול ששקע באגן מפונה בשגרה אחת לעונה בסוף עונת הקטיף ביולי. לאחר פניית האיגוד פונה חלק  

מקרקעית אגני השיקוע. יש לציין כי לרוב הדיגומים של המפעל הינם תקינים ועומדים באיכויות מהחול  

הנדרשות אך היו חריגות מסוג זה בעבר. מכאן ניתן להסיק כי זהו אירוע שעלול לחזור על עצמו במידה ואין  

6%

3%
3%

9%

11%

13%

1%

33%

1%
10%

1%
1%

6%

1% 1%

קוסמטיקה ותמרוקים פרמצבטיקה-כימיה חומרי בניה מפעל כימי

מוסכים תחנות דלק מכבסות מסעדות

מחלבה מפעל מזון יקבים רפתות
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וב אחר גובה החול תחזוקה שוטפת של אגני השיקוע לפני סוף העונה בחודש יולי. על כן המפעל נדרש לעק

   בבריכות השיקוע ולבצע פעולות תחזוקה מונעות לשם שמירה על יעילות המתקן. 

ניטור השפכים של תעשיות אלו, משמש ככלי לפיקוח על התעשיות ברשויות הנדגמות בו עושים שימוש 

 בבחינת בקשות להיתרי בנייה, רישוי עסקים ומתן רישיון יצרן.   

ים במסגרת חוק העזר ובשיתוף עם מט"ש חדרה לצמתים מרכזיים לצורך איתור הורחבו הדיגומ  2020שנת  ב

מקורות של שפכים חריגים אשר מעמיסים על המט"ש ופוגמים באיכות הקולחים המופקת מהמט"ש. הנקודות 

אשר נדגמו הינן: תחנת שאיבה אור עקיבא, שוחה מרכזת חדרה, שוחה פרדס חנה, א.ת קיסריה וגרנות גן 

יוב דרום פארק קיסריה, שוחה ע"י הרכבת פארק קיסריה, שוחה קו אור עקיבא ושוחה מרכזת שמואל, ב

חדרה. תוצאות הדיגומים מאפשרות לקבל תמונה רחבה יותר על האזור ומידת ההשפעה של התעשיות על 

 כלל שפכי הרשויות.

 

 במסגרת חוק העזר 2020סטטוס הדיגומים לשנת 

דיגומים בשנה על פי   428  , סה"כעסקים ומפעלי תעשייה  106כללה    2020תכנית הניטור של חוק העזר  

מכמות הדיגומים    1.6מכלל הדיגומים )פי  46%דיגומים המהווים  198בפועל בוצעו . תכנית הדיגום השנתית

יגוד לצמצם את היקף הדיגומים צומצם בעקבות שלושת הסגרים בהם נדרש הא  2020(.  בשנת 2019בשנת 

. כמו כן, צומצמו הדיגומים בהתאם להנחיות בנושא הפחתה ואי ביצוע דיגומים, אלוכמות העובדים לתקופות  

בתאריכים   פורסמו  אשר  הקורונה  מחלת  התפרצות  תקופה )  08/07/20-ו  10/05/20,  17/03/20לאור 

במהלך השנה חלק מהמפעלים, . בנוסף לכך, כמו בשנים קודמות,  (2020חודשים במהלך שנת    7העולה על  

בעלים.   או  הניטור כל אלה  נסגרו, החליפו מיקום  לכך שכמות הדיגומים בשטח שונה מתוכנית  מובילים 

  117שהוכנה במעוד מועד. התפלגות ממצאי איכות דגימות השפכים על פי הערכים הנדרשים בחוק העזר:  

לנציגי תוצאות הדיגומים נשלחו  הנדרשות.     ( אינם עומדים באיכויות41%)  82-( ו59%דיגומים  תקינים )

בליווי מכתב המפרט את החריגות ודרישה לעמידה באיכויות החוק וכן העתקים הועברו   עסקים/המפעלים

 .  ממונה סביבה ומשרד הבריאות  לחפ"ק קיסריה, למנהלי מח' רישוי עסקים ברשויות,
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  2020לשנת של חוק העזר דו"ח דיגומים   .76טבלה 

 כתובת  שם המפעל

מגזר 

תעשייתי  

לפי  

התוספת  

 השלישית

אופן  

הדיגום  

 )חטף/

 מורכב( 

מספר 

 בדיקות

שנתי  

 מתוכנן  

עפ"י 

תכנית 

 הדיגום 

מספר 

בדיקות 

 בפועל

מספר 

הדיגומים  

החריגים  

ע"פ חוק 

 העזר

מספר 

הדיגומים  

שיצאו 

 תקינים 
 הערות

אור  אנה לוטן

 עקיבא 
קוסמטיקה  

 250הקלה שומנים  0 2 2 4 אקראי  ותמרוקים
קניון   - ארומה

 אורות
אור 

צמצום דיגומים בשל  0 1 1 4 אקראי  מסעדות עקיבא 

 התפרצות הקורונה 
אור  ויראו  ביוואק &

 עקיבא 
-כימיה

  2 3 5 6 מורכב  פרמצבטיקה
בית הרכב גאוי  

 רחמים
אור 

  9מורכב ) מוסכים  עקיבא 

  2 0 2 4 שעות(
קניון  - גרגירים

 אורות
אור 

צמצום דיגומים בשל  1 0 1 4 אקראי  מסעדות עקיבא 

 התפרצות הקורונה 
דן מור חומרי טבע 

 וכימיקליים
אור 

 עקיבא 
קוסמטיקה  

  3 0 3 4 אקראי  ותמרוקים
אור  דקסל

 עקיבא 
-כימיה

  4 1 5 6 מורכב  פרמצבטיקה
אור  ד.ש. סיגמא בע"מ 

 עקיבא 
חלקי חילוף 

  1 1 2 4 מורכב  למוסכים 
אור  טן אור עקיבא 

  1 1 2 4 אקראי  תחנות דלק  עקיבא 
יינות ביתן אור  

 עקיבא 
אור 

  0 1 1 4 אקראי  שיווק מזון עקיבא 
אור  לונה אירועים 

 עקיבא 
אולם 

  0 1 1 4 אקראי  אירועים
אור  מאיר את בייגל

  0 3 3 4 אקראי  מפעל מזון  עקיבא 
ניסוי וטעייה  

 )מונבטים( 
אור 

  2 0 2 4 אקראי  מפעל מזון  עקיבא 
אור  מכבסת בן חור

  2 2 4 4 אקראי  מכבסות עקיבא 
אור  מסעדת בן חמו

צמצום דיגומים בשל  0 1 1 4 אקראי  מסעדות עקיבא 

 הקורונה התפרצות 

41% 59%

דיגומים חריגים דיגומים תקינים

 2020איכות השפכים בדיגומי חוק העזר התפלגות . 52תרשים 
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 1990מפרולייט 

 בע"מ
אור 

 עקיבא 
 -כימי 

טיפול 

 בעדשות 
  3 0 3 4 אקראי 

מקדונלדס קניון 

 אורות
אור 

צמצום דיגומים בשל  1 0 1 4 אקראי  מסעדות עקיבא 

 התפרצות הקורונה 
אור  נבו אירועים 

צמצום דיגומים בשל  1 0 1 4 אקראי  מסעדות עקיבא 

 התפרצות הקורונה 
אור  בע"מנטלי פלוס 

  2 1 3 4 מורכב  מפעל מזון  עקיבא 
עוגות ועוגיות בן 

 עמי
אור 

  1 1 2 4 מורכב  מפעל מזון  עקיבא 
אור  פז אורות 

  1 0 1 4 אקראי  תחנות דלק  עקיבא 
אור  המלח פלומה ים

 עקיבא 
קוסמטיקה  

  0 2 2 4 אקראי  ותמרוקים
קונטקט זיווד 

 אלקטרוני
אור 

  3 1 3 4 אקראי  ציפוי מתכת עקיבא 
אור  טרינג רוטשילדיקי

צמצום דיגומים בשל  0 1 1 4 אקראי  מסעדות עקיבא 

 התפרצות הקורונה 
אור  קשת אירועים 

צמצום דיגומים בשל  1 0 1 4 אקראי  מסעדות עקיבא 

 התפרצות הקורונה 
רזונטיקס )אס טי 

איי תעשיות לייזר  

 לשעבר(
אור 

  1 2 3 4 אקראי  ציפוי מתכת עקיבא 

אור  תעשיות רפאל 

  1 1 2 2 אקראי  ציפוי מתכת עקיבא 
אור  שאולי אור עקיבא 

צמצום דיגומים בשל  0 1 1 4 אקראי  מסעדות עקיבא 

 התפרצות הקורונה 
שופרסל קניון  

 אורות
אור 

צמצום דיגומים בשל  0 1 1 4 אקראי  מסעדות עקיבא 

 התפרצות הקורונה 
  קיבא עאור 

  31 22 52 104    סה"כ 
צמצום דיגומים בשל  1 0 1 4 אקראי  מסעדות בנימינה  בורגרים מתחם של

 התפרצות הקורונה 
דור אלון צומת 

בנימינה )ליד 

 הבורג'(
  1 1 2 4 אקראי  תחנות דלק  בנימינה 

דור אלון גבעת 

  2 0 2 4 אקראי  תחנות דלק  בנימינה  עדה
דיגומים בשל צמצום    0 4 אקראי  מסעדות בנימינה  (WOLFוולף )

 התפרצות הקורונה 
 -כימיה בנימינה  ויטאמד

  2 1 3 6 מורכב  פרמצבטיקה
חומוס אליהו  

צמצום דיגומים בשל  1 0 1 4 אקראי  מסעדות בנימינה  מתחם של

 התפרצות הקורונה 
 לא אותרה נקודת דיגום   0 4 אקראי  מפעל מזון  בנימינה  טופו אן

  2 1 3 4 אקראי  יקבים  בנימינה  יקב אליעז  
יקב אליעז מרכז 

צמצום דיגומים בשל    0 4 אקראי  מסעדות בנימינה  מבקרים

 התפרצות הקורונה 
 לא אותרה נקודת דיגום   0 4 אקראי  מפעל מזון  בנימינה  מאפיית גילי 
מאפיית לחם  

    0 4 אקראי  מפעל מזון  בנימינה  בורקין
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  1 0 1 2 אקראי  מוסכים  בנימינה  מוסך אליקו 
  1 0 1 4 אקראי  מוסכים  בנימינה  מיכאלימוסך 

  1 0 1 4 אקראי  מוסכים  בנימינה  מוסך מיראז
 דיגומים  2הופחת ל  1 0 1 4 אקראי  מוסכים  בנימינה  מוסך סעדה יוסי 

מוסך עמית שירותי  

  0 2 2 4 אקראי  מוסכים  בנימינה  רכב בע"מ 
  3 1 4 6 אקראי  מפעל מזון  בנימינה  מחלבת השומרון
  2 0 2 4 אקראי  תחנות דלק  בנימינה  סונול גבעת עדה
  1 1 2 4 אקראי  מפעל מזון  בנימינה  סלטי הגן הירוק

פז ברניצקי )סתוי  

נמש תחנות דלק  

 בע"מ( 
  2 0 2 4 אקראי  תחנות דלק  בנימינה 

  1 1 2 4 אקראי  תחנות דלק  בנימינה  פז יסמין
  1 0 1 4 אקראי  מסעדות בנימינה  פסטלה מתחם של 

צמצום דיגומים בשל  0 0 0 4 אקראי  מסעדות בנימינה  פלוגי

 התפרצות הקורונה 
קפה לוונדר מתחם  

צמצום דיגומים בשל  0 1 1 4 אקראי  מסעדות בנימינה  של

 התפרצות הקורונה 
  2 0 2 4 אקראי  רפתות  בנימינה  רפת בית אל

  0 1 1 4 אקראי  מסעדות בנימינה  שופרסל מתחם של 
  25 10 35 106    סה"כ  בנימינה

אגדת דשא באחוזה  

)אחוזת פנורמה  

 בע"מ( 
פרדס  

צמצום דיגומים בשל  0 1 1 4 אקראי  מסעדות חנה

 התפרצות הקורונה 

פרדס   2000אוטו 

  0 2 2 4 אקראי  מוסכים  חנה
אולמי פאר  

אולם   - קלאסיק

 אירועים
פרדס  

צמצום דיגומים בשל  0 0 0 4 אקראי  מסעדות חנה

 התפרצות הקורונה 

פרדס   איטונג

 חנה
מפעלי 

  2 0 2 4 אקראי  חומרי בנייה 
איי.בי.איי  

 קוסמטיקס 
פרדס  

 חנה
קוסמטיקה  

  2 0 2 4 אקראי  ותמרוקים
פרדס   ארומה ביג

  1 0 1 4 אקראי  מסעדות חנה
גזר שליט חוות 

 מיכאל בע"מ 
פרדס  

  0 2 2 4 אקראי  בית אריזה  חנה
נגב  - דור אלון

 הדרים
פרדס  

  1 0 1 4 אקראי  תחנות דלק  חנה
דור אלון פרדס 

 חנה בדרך הנדיב 
פרדס  

  1 0 1 4 אקראי  תחנות דלק  חנה
דור אלון עין שמר 

צומת מנשה  

 )כרכור( 
פרדס  

  1 0 1 4 אקראי  תחנות דלק  חנה
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פרדס   דניאל )מסעדה(

צמצום דיגומים בשל  1 0 1 4 אקראי  מסעדות חנה

 הקורונה התפרצות 
פרדס   המוסך של מוטי 

  1 1 2 4 אקראי  מוסכים  חנה
פרדס   חסון את דיין 

 חנה
שטיפת  

  1 1 2 4 אקראי  מכוניות
פרדס   טן פרדס חנה 

  2 0 2 4 אקראי  תחנות דלק  חנה
כרמית מיסטר 

 פיקס בע"מ 
פרדס  

  1 0 1 4 אקראי  כימיה חנה
אולם   - לבן על לבן

 רועיםיא
פרדס  

צמצום דיגומים בשל  1 0 1 4 אקראי  מסעדות חנה

 התפרצות הקורונה 
מוסך אבו רקייה  

 וליד
פרדס  

  0 2 2 4 אקראי  מוסכים  חנה
מוסך חמישה  

 כוכבים בע"מ 
פרדס  

  1 1 2 4 אקראי  מוסכים  חנה
פרדס   מקדונלדס

צמצום דיגומים בשל  0 1 1 4 אקראי  מסעדות חנה

 התפרצות הקורונה 
מרכז גריאטרי 

 )המלבן(שוהם 
פרדס  

צמצום דיגומים בשל  0 2 2 4 אקראי  מסעדות חנה

 התפרצות הקורונה 
פרדס   נדיר תעשיות צבע

  0 2 2 4 אקראי  כימיה חנה
 80סונול )מחנה 

 עירון( 
פרדס  

  0 2 2 4 אקראי  תחנות דלק  חנה
פז כרכור )המושב 

29) 
פרדס  

  2 0 2 4 אקראי  תחנות דלק  חנה
פז פרדס חנה )דרך  

 הנדיב(
פרדס  

  2 0 2 4 אקראי  תחנות דלק  חנה
פרדס   קפה גרג

צמצום דיגומים בשל  0 1 1 4 אקראי  מסעדות חנה

 התפרצות הקורונה 
פרדס   רמי לוי מתחם ביג

  0 2 2 4 אקראי  שיווק מזון חנה
שפיר מבנים  

תעשיות בע"מ 

 )מפעל תוספים(
פרדס  

 חנה
מפעלי 

  0 1 1 4 אקראי  חומרי בנייה 
   רכורכ-חנהפרדס 

  20 21 41 108    סה"כ 
חיים  - ארדן

השקעות ונכסים  

 בע"מ
 ניטור ה מתכניתירד  2 0 2 4 אקראי  מסעדות קיסריה 

בסט קרטון נכסים 

  3 1 4 4 אקראי  בתי דפוס  קיסריה  "מבע
צמצום דיגומים בשל  1 1 2 4 אקראי  מסעדות קיסריה  מ"ג'פניקה בע

 התפרצות הקורונה 
 שקעגלובל רוטו 

  3 1 4 4 אקראי  בתי דפוס  קיסריה  ( 1983)
  0 2 2 4 אקראי  בתי דפוס  קיסריה  גליל און 

אגודה  -החקלאית

שפכים   קיסריה  תופית יש

  0 2 2 4 אקראי  חריגים
קוסמטיקה   קיסריה  מ "נפס בע ווט

  1 1 2 4 אקראי  ותמרוקים
צמצום דיגומים בשל  0 1 1 4 אקראי  מסעדות קיסריה  וילה נונה 

 התפרצות הקורונה 
  0 1 1 4 אקראי  מסעדות קיסריה  יונו
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כלל מוצרי בטון 

מפעלי  קיסריה  בע"מ

  2 0 2 4 אקראי  חומרי בנייה 
כרמל פרנקל אינד 

  1 0 1 2 אקראי  בתי דפוס  קיסריה  אתר כרמל דרומי 
כרמל פרנקל אינד 

  2 1 3 2 אקראי  בתי דפוס  קיסריה  אתר כרמל צפוני
אינד כרמל פרנקל 

  2 0 2 4 אקראי  בתי דפוס  קיסריה  אתר פרנקל 
  מאפית אגמי

מפעל מזון  קיסריה  בע"מ  )נהמא(

  0 2 2 4 אקראי  ומשקאות 
מ.בר תחזוקה 

 בע"מ
  4 0 4 4 אקראי  מוסכים  קיסריה 

 קיסריה  מוצרי שלם
 -כימיה

 פלסטיק 
  2 2 4 4 אקראי 

מרכבים  

 טכנולוגיות דרומי 
 קיסריה 

טיפול פני  

כולל שטח 

 עיבוד שבבי 

  2 0 2 2 אקראי 

מרכבים  

 טכנולוגיות צפוני 
 קיסריה 

ציפוי  

מתכות 

וטיפול פני  

שטח כולל 

 עיבוד שבבי 

  0 2 2 2 אקראי 

 1 0 1 4 אקראי  מסעדות קיסריה  סו )מסעדה(
צמצום דיגומים בשל 

 התפרצות הקורונה 

 קיסריה  עלבד
קוסמטיקה  

 ותמרוקים
  4 0 4 4 אקראי 

 0 2 2 4 אקראי  מסעדות קיסריה  שבתאי פיצה 

צמצום דיגומים בשל 

  -התפרצות הקורונה

נקודת דיגום משתופת  

לפיצה שבתאי ומסעדת  

 שולה

פתקית מפעלי  

 הדפסה 
  4 0 4 4 אקראי  בתי דפוס  קיסריה 

 1 1 2 4 אקראי  מסעדות קיסריה  קויאה 
צמצום דיגומים בשל 

 התפרצות הקורונה 

שולה קיסריה  

 )מסעדה(  "מבע
 0 2 2 4 אקראי  מסעדות קיסריה 

צמצום דיגומים בשל 

  -התפרצות הקורונה

נקודת דיגום משתופת  

לפיצה שבתאי ומסעדת  

 שולה

שיפר מגם תעשיות  

 בע"מ
 קיסריה 

-כימיה

דבקים  

 וצבעים

  4 0 4 4 אקראי 

 0 1 1 4 אקראי  מסעדות קיסריה  תרה
צמצום דיגומים בשל 

 התפרצות הקורונה 

  39 23 62 96    קיסריה סה"כ

  78 59 136 332    דיגומים סה"כ

דיגומים  סה"כ

ללא מסעדות 

 ואולמות אירועים 

   200 102 38 65  
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 עבודה מול מערך הדיגום ומעבדת השפכים של האיגוד 

ומעבדת נדבכים חשובים ומהותיים לפעילות האיגוד בתחום הפיקוח על שפכי התעשייה הינם מערך הדיגום  

השפכים העורכת בדיקות שפכים וקולחים. הדוגמים הינם דוגמים מוסמכים ע"י משרד הבריאות והמעבדה  

על: המתבססות  בינ"ל  סטנדרטיות  בשיטות  כימיות  בדיקות   Standard Methods For theמבצעת 

Examination of Water and Wastewater  נוהלי . המעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת ופועלת עפ"י

 .  ISO 17025מדריך האיכות ונהלים מקצועיים בהתאם לתקנות 

בנוסף לדיגום אמין ומקצועי, הדוגמים מביאים תיעוד ומידע מהשטח העוזר באימות תוצאות המעבדה אל 

מול המפעלים במקרים של חריגות או ערעור לגבי מיקום או אופן הדיגום. זמינות המעבדה מאפשרת לצוות 

ום השפכים. יתרון  המקצועי של האיגוד להיכנס לעומקן של בעיות ובכך לבססו כגוף מקצועי ומוביל בתח

נוסף המייחד את מעבדת האיגוד הינו היכולת לקשור את תוצאות הבדיקות של כל מפעל לתהליך הייצור 

ולתהליכי קדם טיפול במפעל. נתון זה מאפשר להעניק תמיכה מקצועית הכוללת ניתוח תוצאות בהתאם לסוג 

 נולוגים מתאימים.  התעשייה, איתור מקור הבעיה וליווי התעשייה במציאת פתרונות טכ

 מתן מענה לאירועי הזרמת שפכים במרחב האיגוד

איגוד ערים נותן מענה לאירועים הזרמת שפכים במרחב האיגוד אשר אינם בתחומי התאגידים המלווים ע"י  

 האיגוד או תחת חוק העזר.

 -. בתאריך ה 2020והטיפול בו נמשך עד מרץ    2019דוגמת אירוע גלישת ביוב שהתרחש במפעם גלעם בסוף  

עירון    16/12/19 לנחל  ניקוז  תעלת  דרך  גולמיים  שפכים  גלישת  על  גלעם  ממפעל  דיווח  באיגוד  התקבל 

בשפכים,  הטיפול  במערך  השאיבה  פעולת  הופסקה  בה  טכנית  תקלת  התרחשה  במפעל  תקלה.  בעקבות 

ולסביבה מעבר לכב . הממצאים  574יש  וכתוצאה מכך השפכים הגולמיים גלשו אל תעלת הניקוז האזורי 

בשטח הצביעו על כך שהתקלה נמשכה זמן רב טרם האיתור וזאת מאחר וגלישת השפכים הייתה מבריכת 

רום המהווה בריכת גיבוי למערכת במקרה של גלישת עודפים. בסיור לאורך תעלת הניקוז וסביבת הבור יהח

הגשמים המובילה לנחל עירון מעבר למפעל לאורך שוחת ניקוז    םניתן היה לראות שפכים עכורים האופייניי

לגדר המפעל וסימני זרימה ורטיבות באזורים נרחבים סביב בריכת המפעל. מהסיור עלה כי מערכת הבקרה  

התראה במפעל לא פעלה ולא נתנה מענה לתקלה ושלבריכת העודפים חסר נפח תפעולי מתאים לשמש הו

ינואר   במהלך  חירום.  האי2020כבריכת  דרישות  בעקבות  הגנת ,  משרד  מטעם  המפעל  על  והממונה  גוד 

הסביבה, נדרשו שורה של פעולות למניעת הישנות המקרה בין הפעולות שבוצעו: הגבהת הבריכה, גיבוי  

מערך ההתראה והוספת תאורה על הבור לטובת השגחה בלילה. איגוד ערים ווידא את ביצוע הפעולות כנדרש 

 .   2020עד מרץ 
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 מכוני טיהור שפכים  

מכוני טיהור מוניציפאליים, אשר מתוכננים לקלוט את כל השפכים הסניטריים   12האיגוד פועלים    בתחום

והתעשייתיים. בפועל קיימים יישובים ושכונות שטרם חוברו אל הביוב הציבורי ומתוכננים להתחבר בשנים 

 הקרובות.

ירון, גרנות, להבות חביבה  מחוז חיפה: חדרה, ניר עציון, מעיין צבי, באקה ג'ת, ארבעת מט"שי מנשה )ע .1

 וגליקסון(.  

 מחוז צפון: הקייני ומבוא כרמל.   .2

 בית חירות )נתניה(: מחוז מרכז .3

מכוני טיהור תעשייתיים המהווים טיפול קדם טרם חיבור שפכי המפעל למערכת הביוב הציבורית פועלים 

פריגת, יקב זיכרון ומפעלי נייר. יוצא   גן שמואל מזון, גלעם, :בחמישה מהמפעלים הגדולים בתחום האיגוד

חדרה.   לנחל  להזרמת  הרשאה  בצו  מחזיק  אשר  נייר  מפעלי  מט"ש  הוא   דופן 

על מכוני הטיהור והסביבה כגון: הזרמת שפכים חריגים  האיגוד נותן מענה בתגובה לאירועים המשפיעים

ם לדרישת הרשויות. מענה ואסורים, אירועי גלישת שפכים וקולחים לסביבה וכשל התהליך במט"ש בהתא

האיגוד כולל סיורי שטח, איתור מקור השפכים החריגים והאסורים באמצעות אפיון שפכי התעשיות בתחום 

 האיגוד, תחנות השאיבה וקווי ההולכה זאת בשיתוף ובתיאום תאגידי המים והרשויות.  

האורגניים   העומסים  במקור של  להפחתת  פועלים  התעשייתיים,  הטיהור  מנת מכוני  על  נוספים  ומזהמים 

ובערכים הנדרשים להזרמה לנחל  וביוב  להביא את שפכי המפעלים לאיכות הנדרשת בכללי תאגידי מים 

 במקרה של מט"ש מפעלי נייר.  

בתעשיות קטנות יותר נדרשות מערכות קדם טיפול על פי אופי שפכי המפעל למשל: מערכת סינון ושיקוע 

קלים לאיזון ההגבה, מפריד שומנים במפעלי מזון וקוסמטיקה, מסעדות, להפחתת עומס מוצקים, מינון כימי 

   :מוסכים וכיו"ב. פיקוח וליווי האיגוד הביאו את המפעלים ובתי העסק לשיפור איכות השפכים באופן כולל

 שדרוג והוספת מערכי קדם טיפול .1

 מציאת חלופות מזהמות פחות לחומרי גלם וכימיקלים הנצרכים בתהליך  .2

 הטמעת נהלי עבודה להפחתה במקור ובתחזוקה שוטפת  .3

יות וטיפול במקור בשפכי התעשייה טרם הגעה הזרמה למט"ש ולמערכת הביוב הציבורית מאפשר הוזלת על

תחנות השאיבה. חשוב מכך,   ו/או  קווי ההולכה  על  והגנה  מכוני הטיהור מרכזיים  ובהפעלה של  בהקמה 
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להפקת קולחים ברמה הנדרשת להשקיה ובוצה באיכות הנדרשת הפחתה של מזהמים במקור הינה הכרחית  

      לקומפוסטציה או הטמנה. 

 החברה לטיפול והשבת מי ביוב נחל חדרה 

וממוקם סמוך לאזור התעשייה הצפוני  1997מכון טיהור השפכים חדרה הינו מט"ש אזורי אשר הוקם בשנת 

שונות: אור עקיבא, חוף הכרמל )בית חנניה  רשויות    7של העיר סמוך לנחל חדרה. המט"ש מטפל בשפכי  

כרכור וקיסריה. רשויות אלו )להוציא  -זרקא, חדרה, פרדס חנה-גבעת עדה, ג'סר א-ושדות ים(, בנימינה

את חוף הכרמל( שותפות במט"ש ומאוגדות לצורך ניהולו תחת "החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל 

החברה שמפעילה את המט"ש. המט"ש קולט בתשלום גם חלק משפכי מועצה אזורית חוף   -חדרה בע"מ"  

לני הול המט"ש. תחום האחריות של החברה הינו לקלוט את השפכים בגבול כרמל שאינה חלק מהחברה 

המוניציפלי של כל אחת מהרשויות, להוליך אותם בצנרת, לטפל בהם במט"ש ולהעבירם כקולחים להשקיה  

נפש. ע"פ ממוצע   190,000- מק"י האקוויוולנטי ל  38,000לרשות המים. המט"ש תוכנן לספיקה יומית של  

 - מק"י( וב 30,500-מהספיקה ההידראולית המתוכננת )כ 88%-המט"ש פועל ב 2020הספיקות השנתי של 

 ( מהעומס האורגני המתוכנן.  BODיום /ק"ג 10,500-מהעומס האורגני המתוכנן )כ 73%

טריפיקציה עם שיקוע ידה נ/ טריפיקציהיתהליך הטיפול הינו תהליך של בוצה משופעלת הכוללת תהליכי נ

מתקיימת במט"ש הרחקה  של מוצקים מרחפים, חומר אורגני, אמוניה, חנקן    .אירוביראשוני וייצוב בוצה אנ

 כללי וזרחן והקולחים ביציאה עומדים בדרישות לאיכות קולחים שניונית.

 

 

 

 

 

 

  :המט"ש כולל את שלבי הטיפול הבאים

 .הרחקת גרוסתל מ"מ(, בנוסף 6מ"מ( וסינון עדין ) 25טיפול קדם סינון גס ) .1

 .עגולים להרחקת מוצקים מרחפים בכניסה לתהליך הביולוגישיקוע ראשוני בשני אגני שיקוע  .2

 . טיפול בבוצה5

 סחרור בוצה

 . אגני טיפול ביולוגי3 גלישת קולחים למאגרים  שניוני. אגני שיקוע 4

 כניסת שפכים טיפול קדם.1 . אגני שיקוע ראשוני2

 תהליך טיפול בשפכים מט"ש חדרה  .53תרשים 
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אנאירוביים אנוקסיים ואירוביים בהם    טיפול ביולוגי בשני אגני איוור מלבניים המחולקים לתאים .3

 .טריפיקציהינ דה/קציהיטריפימתרחשת הרחקה ביולוגית של זרחן ואמוניה בתהליך נ

שיקוע שניוני בשני אגני שיקוע שניוניים עגולים ביציאה מאגני האיוור. קולחים שניוניים מוזרמים   .4

 בגרביטציה אל מחוץ למט"ש, אל מאגרי התפעול הצמודים למט"ש.  

בבוצה .5 טרם ה  טיפול  הבוצה  וסחיטת  המוסמכת  הבוצה  עיכול  גרוויטציוני,  במסמיך  הסמכה  כולל 

 .צל לערבול וחימום הבוצה, עודפי גז נשרפיםפינויה. גז הנוצר במעכלים מנו

טיפול   2020בשנת  :  שדרוג מט"ש חדרה הוספת מערך  הינה  מהותה  לאישור האיגוד בקשה אשר  הוגשה 

לאיגוד, השדרוג צפוי לשפר את איכות הקולחים ולהביאם   השלישוני. על פי הפרשה הטכנית אשר הוגש

לאיכות קולחים להשקיה חקלאית ללא מגבלות. הטיפול השלישוני מורכב משני חלקים מרכזיים: סינון עומק  

. השיפור באיכות UVגרביטציוני המהווה טיפול מקדים לחיטוי וליטוש לקולחים השניוניים וחיטוי בקרני  

וש למי הקולחין המופקים מהמט"ש ובכך להפחית את כמות הגלישות של קולחים אל צפוי להגדיל את הביק

  .כנית המבוקשת, בנושאי מפגעים העלולים להיווצרונחל חדרה. בבחינת ההיבטים הסביבתיים התמקדה בת

 כנית עלו הממצאים הבאים: ומיישום הת

ת:  רעש ומטרדי ריח .1 גרום לשינוי משמעותי  להערכתנו, הוספת מערך טיפול שלישוני במט"ש לא 

 בהשפעות הסביבתיות של רעש ומטרדי ריח.  

איכות הקולחין צפויה להשתפר לשלישונית כך שהביקוש לקולחי המט"ש להשקיה  :  גלישה לנחל .2

חקלאית יעלה ותפחתנה גלישות לנחל חדרה. באירועי גלישה לנחל הפגיעה בסביבה תצטמצם ויקטן  

הקולחין. יש לציין כי קולחי המט"ש באיכות שלשונית עדיין  הסיכון תברואתי בשל החיטוי שעוברים  

 אינם עומדים באיכות הנדרשת להזרמה לנחל ובפרט בערכי הזרחן.

האיגוד אישר את התוכנית לשדרוג המט"ש לאחר ביצוע ההשלמות הנדרשות ובתנאים המפחיתים משמעותית 

של  לספיקה  המט"ש  להרחבת  תוכנית  קיימת  בנוסף,  למט"ש.  סמוך  רעש  מפגע  להיווצרות  הסיכוי  את 

עה נפש אשר על המט"ש לקבל אישורים עבורה ולהתחיל לבצ  300,000-מק"י האקוויוולנטית ל  60,000

 בהקדם האפשרי.   

 ממצאים 

 ( 77טבלה ראה ) שפכים

לידי ביטוי ביחס   • סניטרים הבאים  של    BOD/CODלמט"ש מגיעים שפכים באיכות המאפיינת שפכים 

להוציא תוצאה חריגה בחודש ינואר. בבחינת הדיגומים בחודש זה נמצא כי התקבלו תוצאות    2.0-3.0

 נמוכות משמעותית בבדיקה במעבדה שונה, כך שיתכן כי השוני נובע מהבדל בשיטת המדידה.
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  ה בעומס ההידראולי בשפכים המוזרמים אליה בעומסים בחלק מהמזהמים מעבר לעלייניתן לראות עלי  •

חדרה   שמט"ש  מכיוון  הראשון.  הסגר  בעת  אפריל  בחודש  נמדדו  ביותר  הגבוהים  העומסים  המט"ש. 

מתאפיין באחוז גבוה של שפכים סניטריים, ניתן להסביר עלייה זו בשינוי אופי השימוש במים, הפחתה  

גע בהזרמה ממסעדות וחדרי אוכל ממסדיים מוסדרים לעומת בישול בבית אשר אין בו הסדרה בכל הנו

 להזרמת שמנים ושאריות מזון לביוב.

 מהטבלה ניתן לראות כי בחלק מהחודשים העומסים גובלים בערכי התכן של המט"ש ואף מעבר להם.   •

זאת בשל גידול באוכלוסייה ואכלוס מבנים    10%-ב  2019העומס ההידראולי של השפכים עלה משנת   •

מהערך התכנוני של    88%ידראולי על  העומס הה  2020במרחב הרשויות המזרימות אל המט"ש. בשנת  

 מתכן. 87%המט"ש והעומס האורגני עמד על 

בריכוז הכלוריד ועלייה אדירה בריכוז הנתרן. יש    2019בכניסה למט"ש נמדדה עלייה משמעותית משנת   •

לקחת בחשבון כי מספר הדיגומים של הנתרן הינו מועט ויתכן לא מייצג את העלייה הריאלית. חשוב  

 בחדרה מי האספקה הינם מים מותפלים בעלי ריכוז מלחים נמוך.  להדגיש כי 

מק"י והגדלת   60,000העומסים הגבוהים מדגישים את הצורך הדחוף בהרחבת המט"ש לספיקה של    •

 שאר עומסי התכן בהתאם. 

 2020מט"ש חדרה איכות שפכים גולמיים בשנת   .77טבלה 

 חודש
 ספיקה

 מ"ק/יום

COD  

 כללי 
 ק"ג/יום

BOD5  

 כללי 
 ק"ג/יום

TSS  

105ºC 
 ק"ג/יום

חנקן 

קיילדל  

(TKN) 
 ק"ג/יום

זרחן 

 כללי  

 P-כ
 ק"ג/יום

שמנים  

 ושמנים
 מ"ג/ל 

COD/BOD 
 ק"ג/יום

 כלוריד 
 מ"ג/ל 

נתרן 

Na 
 מ"ג/ל 

 54 167 3.62 2,187 273 2,028 16,918 7,226 26,148 31,694 ינואר

  178 2.77 4,235 299 2,131 18,911 12,214 33,850 32,832 פברואר

 124 182 2.77 5,309 320 2,325 19,944 13,511 37,403 34,034 מרץ

 124 182 2.77 5,309 320 2,325 19,944 13,511 37,403 34,034 אפריל

 124 182 2.77 5,309 320 2,325 19,944 13,511 37,403 34,034 מאי

 117 198 2.39 4,262 327 2,429 17,012 14,918 35,677 36,743 יוני

 94 210 2.63 3,386 345 2,360 15,151 12,791 33,687 34,200 יולי

  222 2.32 1,392 346 2,242 12,940 12,464 28,903 33,963 אוגוסט

 137 240 2.69 1,001 318 1,519 13,157 10,809 29,041 34,532 ספטמבר

  224 2.90 1,221 276 2,180 11,650 9,332 27,058 31,317 אוקטובר
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  262 2.96 1,955 317 2,360 16,646 11,410 33,776 32,322 נובמבר

 143 274 2.85 2,596 425 2,557 18,892 13,265 37,818 33,497 דצמבר 

ממוצע  

2020 
33,444 33,116 12,187 17,036 2,262 317 3,369 2.8 212 112 

ממוצע  

2019 
30,525 28,186 10,508 15,020 2,232 296 2,167 2.7 174 65 

שינוי 

 2019מ
10% 17% 16% 13% 1% 7% 55% 3% 22% 71% 

ערך  

 תכנוני 
38,000 38,000 14,000 16,500 2,610      

% 

 מהתכן 
88% 87% 87% 103% 87%      

ממוצע  

2018 
29,232 20,715 7,530 10,077 1,919 255 2,982 2.7 174 88 

 

 ( 78טבלה  ראה )ולחים ק

, ניתן לראות כי מט"ש חדרה מתמודד עם העלייה בעומס האורגני  2020בבחינת איכויות הקולחים לשנת  

יה בריכוז כל יבשפכים וכי קולחי המט"ש עומדים באיכות הנדרשת להשקיה מוגבלת. עם זאת, התרחשה על

גים בטבלה. לאחר בחינת ריכוזי ועומסי המזהמים בכניסה למט"ש ניתן לייחס את העלייה  המזהמים המוצ

המזהמים מהמט"ש.    טיפולבריכוזי המזהמים בקולחים לעלייה בעומס ההידראולי אשר מפחית את יעילות  

 בבחינת העלייה בריכוזי המלחים ניתן לראות התאמה לעלייה לריכוז המלחים בשפכים בכניסה למט"ש.  

קולחים  של  חדרה  לנחל  גלישה  מתרחשת  נפסקת,  למאגרים  ושאיבה  גבוה  הקולחים  מפלס  בהן  בעתות 

ת המפלס עלולה להתרחש כתוצאה מחוסר תיאום בין מערכי השאיבה ישניוניים אשר לא עברו חיטוי. עלי

ם של המאגרים אליהם מזרים המט"ש. כמו כן תתרחש הגלשה אוטומטית כאשר מד המוליכות יציג ערכי 

חריגים. קולחים אלה אינם עומדים בערכים הנדרשים להזרמה לנחל ואינם מאושרים להזרמה ע"י הרשויות. 

 כאמור בדו"ח השדרוג של המט"ש להפקת איכות שלישונית יכול להפחית את תדירות התופעה. 

 2020מט"ש חדרה איכות קולחים לשנת  .78טבלה 

 'יח/חודש
TSS   

105ºC 
 מ"ג/ל 

BOD5  

 כללי 
 מ"ג/ל 

COD  

 כללי 
 מ"ג/ל 

חנקן 

 כללי 
 מ"ג/ל 

זרחן   

 -Pכללי כ
 "ג/ל מ

 כלוריד 
 מ"ג/ל 

 Naנתרן  
 מ"ג/ל 

 Bבורון  
 מ"ג/ל 

מוליכות 

 חשמלית
dS/m 

 1.12 0.20 115 138 1.67 18.50 44.90 5.70 21.70 ינואר

 1.21 0.25 143 149 2.96 23.30 46.70 5.80 17.40 פברואר

 1.25 0.13 111 169 3.48 28.32 50.10 10.00 12.26 מרץ
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 לא נמדד לא נמדד לא נמדד לא נמדד 5.50 51.90 78.40 16.00 16.50 אפריל

 1.53 0.22 145 225 2.80 34.10 59.10 9.14 16.20 מאי

 1.30 לא נמדד 119 201 4.34 28.32 52.80 7.00 15.20 יוני

 46.50 6.00 20.88 יולי
לא 

 נמדד
4.10 186 105 0.15 

 לא נמדד

 1.15 0.12 114 201 2.91 16.81 42.00 7.25 12.25 אוגוסט

 1.15 לא נמדד 90 209 1.60 15.35 39.60 6.20 9.70 ספטמבר

 1.17 0.15 122 195 4.70 15.50 35.20 5.40 10.67 אוקטובר

 1.18 0.17 133 187 3.11 0.00 37.40 4.31 8.00 נובמבר

 1.26 0.19 154 198 3.36 15.02 41.71 5.00 11.57 דצמבר 

 1.23 0.17 123 187 3.38 22.47 47.87 7.32 14.36 2020ממוצע שנתי 

 12.50 2019ממוצע שנתי 
לא 

 נמדד
43.61 14.84 2.09 150 98 0.15 1.11 

 10% 14% 20% 20% 38% 34% 9% - 13% אחוז השינוי 

 - - - - - - - 20 30 ערך תכנוני

השקיה מוגבלת 

 )מירבי/ממוצע( 
30/45 20/30 100/150 60/75 12/17 250/280 150/200 0.4/0.5 1.4/1.8 

השקיה בלתי 

מוגבלת )מירבי/ 

 ממוצע(
10/15 10/15 100/150 25/35 5/7 250/280 150/200 0.4/0.5 1.4/1.8 

 

 שפכים חריגים ואסורים במט"ש חדרה  

פנה מט"ש חדרה למשרד להגנת הסביבה בתלונה   28/04/20-בתאריך ה:  שומנים בתחנת שאיבה אור עקיבא

על הגעת שמנים ושומנים לתחנת אור עקיבא אשר הובילה לסתימה של פורקי האוויר, תחנת השאיבה של 

תחנת השאיבה אור עקיבא מגיעים שפכים מבנימינה, תוצאה מכך לגלישת שפכים לנחל. אל  כאור עקיבא ו

לצורך המחשה. תלונה   10/03/19-זרקא ואור עקיבא. אל התלונה צורפה תמונה מה-בית חנניה, ג'סר א

 המט"ש הועברה למשרד הבריאות, עיריית אור עקיבא ואיגוד ערים שרון כרמל.  

של   כולל  2019-2020ות שבוצעו בשנים  במסגרת בדיקת איגוד ערים את התלונה נסקרו כל ממצאי הבדיק

עסקים בעלי פוטנציאל הזרמת שומנים בריכוז גבוה אל תחנת שאיבה אור עקיבא לרבות העסקים שצוינו 

על בדיקתנו, לא    כמו כן בוצעו סיורים בחלק מעסקי מזון והקוסמטיקה.   . בפנינו ע"י המשרד להגנת הסביבה

מ"א חוף כרמל )מפעל בודד( המזרימות שפכים דרך תחנת נמצא במרחב הרשויות בנימינה ואור עקיבא ו

שאיבה זו, אין עסק גדול דיו וייחודי אשר יכול להוות את מקור עומס השומנים בתחנת השאיבה. מרחב זה 

מתאפיין במספר רב של עסקים קטנים המזרימים בספיקה נמוכה שפכים עם חריגה בריכוז השומנים. לכן,  
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בת השומנים  מקור  ומפעלים להערכתנו  התושבים  מבתי  שומנים  של  והצטברות  שילוב  הינו  שאיבה  חנה 

 קטנים.  

 

 

 

 

 

 

 

האיגוד דגם בשגרה מפעלים, שפכי מסעדות, אולמות אירועים ומפעלי מזון וקוסמטיקה במסגרת חוק העזר.  

 100, נמצאו כבעלי ריכוז שומנים גבוה מהאיכות הנדרשת )2019-2020מבוטל מהדיגומים בשנים חלק לא 

מג"ל( בכללי תאגיד מים   250מג"ל( בחוק העזר של איגוד ערים שרון כרמל, ואף גבוה מהריכוז הנדרש )

 וביוב. 

 מפעלים בעלי פוטניצאל להזרמת שמנים ושומנים לתחנת השאיבה אור עקיבא  .79טבלה 

 תעשייה 
אור 

 עקיבא 
 בנימינה 

בית  

 חנניה
 מזהמים אופייניים לתעשייה 

קוסמטיקה  

 ותמרוקים 
3   

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים 

 נתרן  ,pHושומנים, 

 pHמתכות כבדות שמן מינרלי,    4 מפעל כימי 

 מתכות כבדות שמן מינרלי   5 2 מוסכים

 מתכות כבדות שמן מינרלי   5 2 תחנות דלק

 נתרן  ,pHחומר אורגני, שמנים ושומנים,   8 11 מסעדות

  1  מחלבה
חומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים 

 נתרן  ,pHושומנים, 

 , נתרן pHחומר אורגני, שמנים ושומנים,  2 5 4 מפעל מזון

תוצאות הדיגומים את  חוק העזר לאיגוד ערים אינו כולל סמכויות אכיפה על העסקים ולכן אנו מעבירים  

רכזי רישוי לבליווי מכתב המפרט את החריגות ודרישות לאסדרה לבעל העסק עם עותק לידיעה ואכיפה  

 פורק אוויר סתום בתחנת שאיבה אור עקיבא . 24איור 
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כן עותק לידיעת מט"ש חדרה. ה העסק ברשויות,   הגנת הסביבה ומשרד הבריאות. כמו  בבדיקתנו   משרד 

 תירי שומן: הושם דגש על שתי תעשיות יחסית גדולות הבעלות פוטנציאל להזרמת שפכים ע

האיגוד ביצע דיגום פתע אקראי בשוחת המפעל. בשוחת הדיגום :  יתן נתן )איתן בשר( מ"א חוף כרמלוא.  לו

לא נצפו ממצאים ויזואליים. ע"פ תוצאות הבדיקה מעבדה, השפכים עמדו בכללי תאגידי מים וביוב. עם 

מעיד  ה במפעל בחלק מהבדיקות, דבר  בערכי השומנים    2019-2020נציין כי היו חריגות במהלך השנים    ,זאת

 על ליקוי בתחזוקת מפריד השומן. סמנכ"ל התפעול קיבל הנחיות לתחזוקה שוטפת של המפריד.  

בנימינה השומרון  מחלבות  לאתר :  ב.  ופינוי  איגום  אלא  תעשייתיים  שפכים  להזרים  למחלבה  אישור  אין 

האיגוד ביצע, נצפו שפכים בצבע לבן ונמדד  מורשה. בדיגום פתע אקראי בשוחת החיבור לביוב האזורי אשר  

על פי תגובת המחלבה הסיבה לכך היא זליגת שפכים תעשייתיים אסורים להזרמה למערכת  4.25ערך הגבה 

השפכים של המחלבה בעקבות תקלה נקודתית אשר תוקנה לאחר איתורה ע"י האיגוד. המחלבה נדגמה עוד 

 ר גודל דומה.ולא תועדו חריגות בסד 2020פעמים במהלך  3

במהלך דיגומים שגרתיים של האיגוד במסגרת חוק העזר נדגמה הכניסה לתחנת שאיבה צפונית אור עקיבא  

מג"ל( וריכזי  צח"כ   49בדיגום מורכב. בדגימה זו לא נתגלו ריכוזי שומנים חריגים )  26/04/20-בתאריך ה

מג"ל. אירוע   5.8וה במיוחד של סולפיד  נמצא ריכוז גב ,לעומת זאת  . מג"ל( המאפיינים שפכי תעשייה 797)

כתוצאה  מוסבר  להיות  עשוי  מקורם  אשר  אפריל  בחודש  למט"ש  בכניסה  החריגים  לעומסים  מתחבר  זה 

 בשינויים אשר נבעו מהסגר ההדוק באותה תקופה.

 

 מט"ש מנא"י 

הארץ, תאית,   מפעלי נייר ממוקמים באזור תעשייה חדרה ומייצרים מוצרי נייר מפסולת נייר הנאספת מרחבי

מיליון    3-כימיקליים שונים ומים. תהליך ייצור הנייר הוא עתיר שפכים. כיום צריכת מים של המפעל היא כ

כ מוזרמים  הייצור  )  2.7-מ"ק/שנה. מתהליך  מ"ק שפכים תעשייתיים בשנה  ע"פ /מ"ק  7,350מיליון  יום 

כ2019נתוני   כאשר  עצמאי  טיהור  במכון  מטופלים  השפכים  הייצור  מהק  30%-(.  לתהליך  מושבים  ולחים 

בורון(. של  גבוהה  נוכחות  עקב  להשקיה  )פסולים  חדרה  לנחל  מורחקים  השפכים   והיתר 

 מטופלים במערך טיפול הכולל: טיפול קדם )איגום סינון וניטרול(, טיפול ביולוגי בשני שלבים   התעשייתיים

סינון חול והכלרה ומתקן לריכוך. כיום רוב הקולחים  ע"י טיפול אנאירובי וטיפול אירובי, טיפול שלישוני -

 המתקבלים בסוף תהליכים אלה מורחקים לנחל.  
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 תהליך הטיפול בשפכים במט"ש מנא"י  .54תרשים 

 

( פסולת תהליכית מהכנת החומר וסינון ראשוני של 1)  – הנייר נוצרים שני סוגי בוצה     : בתהליך ייצורבוצה

בוצה שניונית הנוצרת בטיפול האירובי. כיום תהליך ייצוב   (2)רפתות.   השפכים. בוצה זו מפונת לריבוד

 הבוצה השניונית נעשה באגן האוורור יחד עם קו הנוזל. 

מייצור נייר כתיבה לייצור נייר אריזה. בשל השוני בחומרי הגלם   4ל מכונה  המפעל החליט על הסבה ש

והתהליך, העומס האורגני בשפכים המגיעים למט"ש צפוי לעלות. על מנת להקטין את העומס על המתקן  

בשנת   בשפכים.  הטיפול  מערך  להרחבת  תכנית  הוכנה  בעומס,  לעלייה  ולהתכונן  אושרה    2019האירובי 

ה ע"י  שנת  התוכנית  במהלך  אך  טיפול   2020איגוד  במערך  ולא  בייצור  לא  שינויים.  היו  לא  עוד  בפועל 

 השפכים.  

 ממצאים 

 שפכים

  : מערכת טיפול האנארובי  

בממוצע מספיקת התכן של  60%-מק"י המהווה כ 6081-8104העומס  הידראולי ע"פ ממוצע חודשי נע בין   •

 מק"י(. 8,500בממוצע מספיקת התכן של המערך האירובי  83%-מק"י )וכ 12,000המערך האנאירובי 

בממוצע מהעומס   76%-הווים כמ  COD/ton/day  31.0-43.8העומס האורגני ע"פ ממוצע חודשי נע בין   •

 .   COD/ton/day 50המתוכנן של 
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בין הכניסה למערך האירובי ליציאה   25.0-76.5%ת הפחתה של  ביעילו  CODהמערך האנאירובי מפחית    •

אשר מהווה תיקון לירידה ביעילות שנמדדה   2019ניתן לראות עלייה מסוימת ביעילות בהשוואה לשנת  .  ממנו

 . 2018בשנת 

 זניחים ברובם.  2020-ו 2019השינויים בעומסים בין שנת  •

 : מערכת הטיפול האירובי

 6081-8104הידראולי ע"פ ממוצע חודשי נע בין  ההעומס   •

בממוצע מספיקת התכן של המערך   83%-מק"י המהווה כ

 מק"י. 8,500האירובי 

העומס האורגני ע"פ ממוצע חודשי המטופל במתקן הארובי   •

בין   כ  BOD/ton/day  3.2-7.1נע  ע"פ BOD/ton/day בממוצע    97%-המהווים  הממוצע  התכן  מעומס 

 דיווח המט"ש בפרשה הטכנית להרחבת המט"ש.

 2020שפכי מט"ש מנא"י בשנת  .80טבלה 

 חודש

  טון/יום עומסים,  
ספיקת 

 שפכים
  כניסה מכון אירובי  כניסה אנאירובי 

ספיקת 

 כניסה
M3/Day 

CODt 
 טון/יום

BODt 
 טון/יום

TN 
 טון/יום

TP 
 טון/יום

CODt 
 טון/יום

BODt 
 טון/יום

TN 
 טון/יום

TP 
 טון/יום

% הרחקה  

COD 

 77.5% 0.09 0.20 7.1 11.2 0.02 0.15 15.6 38.5 8104 ינואר
 79.1% 0.08 0.23 6.6 10.4 0.02 0.15 14.3 36.5 7757 פברואר
 78.7% 0.11 0.19 6.5 9.8 0.02 0.15 11.4 36.9 7326 מרץ
 79.5% 0.07 0.13 5.0 9.8 0.03 0.16 15.5 39.8 7082 אפריל
 79.6% 0.08 0.22 5.1 9.0 0.02 0.15 14.7 38.1 6781 מאי
 80.4% 0.07 0.07 4.9 10.2 0.02 0.15 10.2 42.2 6884 יוני
 78.5% 0.06 0.17 4.3 10.4 0.02 0.15 11.9 43.8 7280 יולי

 80.1% 0.05 0.15 3.5 9.3 0.02 0.10 8.7 39.4 6431 אוגוסט
 85.0% 0.10 0.16 3.2 6.4 0.02 0.10 9.0 34.7 6321 ספטמבר
 80.3% 0.10 0.17 4.3 8.5 0.02 0.09 9.3 31.0 6081 אוקטובר
 78.3% 0.07 0.27 4.5 10.8 0.03 0.11 13.5 39.9 7477 נובמבר
 76.7% 0.02 0.20 6.9 11.5 0.02 0.12 12.6 35.9 7172 דצמבר 

ממוצע  

2020 
7058 38 12.2 0.13 0.02 9.8 5.1 0.2 0.08 79.5% 

ממוצע  

2019 
7189 37 12.0 0.14 0.03 8.2 5.0 0.19 0.04 77.7% 

שינוי 

 2019מ
-2% 3% 2% -8% -30% 16% 4% -4% 50% 2% 

    5.3     50 8500 תכן 
אחוז  

 מהתכן 
83% 76%     97%    

 

 בריכת שיקוע מט"ש מנאי  . 25איור 
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 קולחים

על ו ,מג"ל 3.3-5.3מטבע מקור שפכי נייר חדרה, קולחי המט"ש פסולים לחקלאות בשל תכולת הבורון של  •

 כן מוזרמים לנחל חדרה.  

רוב הדיגומים עומדים הריכוזים בפעמים בשנה.    12כרמל דוגם את שפכי וקולחי מנא"י  -איגוד ערים שרון •

 המותרים להזרמה בנחל. מנהל המט"ש נדרש לבדוק ולשלוח התייחסות לכל חריגה מריכוזים אלו.  

• ( המט"ש  דיגומי  תקינים   (81טבלה  ראה  ע"פ  מנא"י  קולחי  נקודתיים,  מקרים  להוציא  האיגוד,  ודיגומי 

 ועומדים בערכי צו ההרשאה להזרמה לנחל חדרה.

 2020 חדרה בשנת י איכות קולחים המוזרמים לנחל"מט"ש מנא .81טבלה 

 ידה יח/חודש
COD 

[mg/l] 

BOD 

[mg/l] 

TSS 105°C 

[mg/l] 

Total N 

[mg/l] 

NH4-N 

[mg/l] 

Total P 

[mg/l] 

Cl 

[mg/l] 

Na 

[mg/l] 

 448.0 286.0 3.88 0.44 2.65 7.1 7.0 77 ינואר

 339.0 292.0 0.20 0.13 1.90 9.1 5.0 84 פברואר

 294.0 251.0 0.03 0.07 1.90 7.9 5.0 73 מרץ

 - - 0.20 0.15 5.00 6.8 5.0 85 אפריל

 160.0 207.0 0.20 0.10 2.20 8.1 5.0 75 מאי

 266.0 241.0 0.20 0.07 2.20 8.0 5.0 61 יוני

 294.0 291.0 0.93 0.98 2.10 4.2 5.0 61 יולי

 184.0 176.0 0.20 0.21 3.20 7.1 5.0 93 אוגוסט

 - - 0.20 0.06 3.40 6.9 5.0 75 ספטמבר

 - - 0.20 0.41 3.20 4.9 5.0 66 אוקטובר

 280.0 246.0 0.20 0.47 3.80 5.3 5.0 86 נובמבר

 - - 0.20 0.27 4.05 6.3 5.0 75 דצמבר 

 283 249 0.55 0.28 2.97 6.81 5.17 76 2020ממוצע 

 222.2 202.7 0.54 0.20 3.40 7.56 6.14 72 2019ממוצע 
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 22% 19% 3% 28% 15%- 11%- 19%- 5% 2019-משינוי 

 350.0 400.0 1.0 1.5 10.0 10.0 10.0 100 תקנות צו הרשאה ממוצע

תקנות צו הרשאה  

 מקסימום 
150 15.0 15.0 15.0 2.5 2.0 480.0 450.0 

 

 

 מכון טיהור ניר עציון 

דל מהישובים:  שפכים  מוזרמים  עציון  ניר  מט"ש  אליאל  )עתלית, -ית  הכרמל  חוף  מ"א  עוספיא,  כרמל, 

מגדים, בית אורן, גבע כרמל, הבונים, כרם מהר"ל, עופר, עין איילה, צרופה, מלון יערות הכרמל( וכמו כן,  

וכלא דמון. תהליך הטיהור מבוסס על בוצה משופעלת במשטר זרימה בוכנתי וייצוב בוצה בתהליך    6כלא  

מצא בשלבי הרחבה לקליטה וטיפול בשפכי טירת הכרמל ודרום חיפה אירובי ללא טיפול שלישוני. המט"ש נ

של   תכן  בשנת    10,000-32,000מספיקת  החלו  הראשון  השלב  על  העבודות  שלבים:  בשני     2019מק"י 

מק"י והקמת מערך לטיפול שלישוני וטיפול בוצה המותאמים    16,000וכללו: הרחבת המט"ש לספיקה של  

 מק"י.  32,000לספיקה של 

 אים ממצ

  (82טבלה )ראה  שפכים

  COD/BOD-השפכים במט"ש מתאפיינים באיכויות של שפכים סניטריים, שבאים לידי ביטוי ביחס בין ה •

 .  1.7-2.4אשר עומד על 

 מנתוני התכן.  66%ועומד על  9%-העומס ההידראולי הממוצע עלה ב 2019בהשוואה לשנת  •

 2018אבל בהסתכלות על המגמה משנת    2019אמנם ירד בהשוואה לשנת    COD-ערך צריכת החמצן הכימית ה •

 ה מתונה ופרופורציונלית לעלייה בעומס ההידראולי.  יניתן לראות עלי

עציון   • ניר  למט"ש  המזרימות שפכים  תעשיות  המעבדה של  בדיקות  תוצאות  של  השנתי  הסיכום  בבחינת 

עם זאת, יש לקחת .  המנוטריםתן לראות הטבה באיכות שפכי התעשייה במפעלים  ני  2020-ו  2019בשנים  

 . 2020נכון לשנת    יהיכרמל לא נדרשה תוכנית ניטור לשפכי תעש-בחשבון כי בתעשיות בעוספיה ודלית אל
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 2020איכות שפכים גולמיים במט"ש ניר עציון בשנת  .82טבלה 

 יח'/חודש
 ספיקה

 מ"ק/]

 [ יום

CODt 

 ק"ג/ ]

 [ יום

BOD5 

 ק"ג/ ]

 [ יום

TSS 

 ק"ג/ ]

 [ יום

TKN 

 ק"ג/ ]

 [ יום

Pt 

 ק"ג/ ]

 [ יום

COD/BO

D 

[-] 

שמנים  

 ושמנים

 [ מ"ג/ל]

 כלוריד 

 [ מ"ג/ל]

 Naנתרן 

 [ מ"ג/ל]

 96 125 39 2.23 50.8 198.0 1,952 2,242 4,988 9340 ינואר
  220 52 1.79 49.8 380.3 1,461 1,885 3,379 6731 פברואר

    1.97 50.1 410.9 2,061 2,408 4,732 6420 מרץ

    1.91 54.8 394.3 1,849 2,298 4,382 5223 אפריל
 145 256 465 2.08 59.2 484.8 2,161 2,468 5,144 5484 מאי
  240 49 1.95 63.4 490.2 2,016 2,592 5,046 5760 יוני

  275 70 2.35 54.4 386.9 1,528 2,078 4,882 5854 יולי
 137 186 45 1.69 52.3 463.4 2,038 3,950 6,695 5742 אוגוסט
  224 54 1.90 72.1 520.6 2,243 3,140 5,971 7353 ספטמבר

  362 67 1.97 68.8 512.2 1,888 2,622 5,169 5827 אוקטובר
 164 291 96 1.91 67.6 508.3 2,719 3,577 6,832 7330 נובמבר
  262 78 2.17 66.9 471.2 2,695 2,885 6,267 8058 דצמבר 

  2020ממוצע 

 יום[ \]ק"ג
6,594 5,290 2,679 2,051 435.1 59.2 2.0 101 244 136 

 2019ממוצע 

 יום[ \]ק"ג
6,029 6,257 2,646 2,188 442.9 59.1 2.4 105 215 103 

- מ %שינוי 

2019 
9% -15% 1% -6% -2% 0% -17% -4% 14% 31% 

 2018ממוצע 

 יום[ \]ק"ג
5,860 4,556 2,279 2,076 405 68 2.1 105.2 178 95 

- מ %שינוי 

2018 
13% 16% 18% -1% 7% -13% -3% -4% 37% 43% 

  \תכן ]ק"ג

 יום[ 
10,000 

10,00

0 
4,000 4,000 700    250 150 

 90% 98%    62% 51% 67% 53% 66% % מהתכן

 קולחים

עולה כי קולחי המט"ש עומדים באיכות להשקיה חקלאית מוגבלת. עם זאת, לאורך כל   83טבלה  במהנתונים  

השנה נמדדו ריכוזי מלחים גבוהים החורגים מהערך המירבי לממוצע חודשי להשקיה חקלאית מוגבלת ובלתי  

בשלושה מפעלים   2019-2020לעומת    2017-2018רקע )מי ברז( מהשנים  מוגבלת. בחינה של דיגומי מי  

  20%-מהישובים: עתלית, עין כרמל וניר עציון הצביעה כי התרחשה עלייה בריכוז הנתרן והכלוריד של כ

בריכוזי הכלוריד. מכיוון שמדובר בבדיקה מדגמית הכוללת מספר מועט יחסית   15%-בריכוזי הנתרן ושל כ

שר אינה לוקחת בחשבון את כלל הזרמים )לא כולם נדגמו באותה עת וחלקם טרם חוברו אל של דיגומים וא

המט"ש( ואת יחסי הספיקה אל המט"ש לא ניתן לצפות לתוצאות חד חד ערכיות אלא הצבעה על מגמה כללית 

אשר לא היו    הכרמל ועוספי-ת אלישל המלחה במי האספקה. תורמים נוספים של שפכים הינם היישובים דלי

ומזרימים על פי דיווח מי חוף הכרמל שפכים באיכות ירודה. על כן, פנה איגוד    2019תחת תאגיד עד שנת  
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שיפעילו את סמכותם וידרשו מתאגיד מי מוצקין המספק   על מנתהגנת הסביבה  למשרד  בערים אל מחוז חיפה  

בתחומם. תאגיד מי מוצקין הגיש תכנית   ליישם את כללי תאגידי מים וביוב   הכרמל ועוספי-ית אלישירות בדל

לפיקוח על התעשיות בתחום היישובים הללו. במקביל, האיגוד עיבה את תכנית   2021-2022ניטור לשנת  

 תוך שימת דגש על תעשיות עתירות במלחים.   2021-2022הניטור שלו לשנים 

 2020איכות קולחים במט"ש ניר עציון בשנת  .83טבלה 

 יח'/חודש
COD  

 כללי 

 [מ"ג/ל]

BOD5  

 כללי 

 [מ"ג/ל]

TSS   

105ºC 

 [מ"ג/ל]

 חנקן כללי 

 [מ"ג/ל]

זרחן   כללי  

P 

 [מ"ג/ל]

 כלוריד 

 [מ"ג/ל]

נתרן   

Na 

 [מ"ג/ל]

 Bבורון 

 [מ"ג/ל]

 0.08 92 122 1.0 9.0 5.9 6.7 26.0 ינואר
 0.28 161 232 4.2 15.1 4.1 5.6 28.9 פברואר
 0.21 159 242 1.9 11.0 3.7 8.0 28.0 מרץ
 0.25 164 254  18.0 4.2 6.7 26.5 אפריל

    4.3 15.3 4.9 6.5 36.0 מאי

  158 255 2.3 9.8 8.1 11.4 32.9 יוני
 0.20 157 568 5.3 15.5 4.1 10.0 30.5 יולי

 0.22 171 250 4.2 15.8 3.4 12.0 27.9 אוגוסט
 0.18 155 275 2.3 11.7 5.6 12.9 33.8 ספטמבר
 0.20 188 327 1.5 8.0 5.6 9.2 25.9 אוקטובר
 0.22 148 260 4.6 13.8 3.6 6.2 31.6 נובמבר
 0.29 139 251 3.5 14.5 4.5 6.3 25.5 דצמבר 
 0.21 154 276 3.2 13.1 4.8 8.5 29.5 2020ממוצע שנתי 
 0.22 160 217 5.8 12.3 7.5 8.1 37.8 2019ממוצע שנתי 
 0.21 116 174 5.0 21.0 8.2 3.7 40.8 2018ממוצע שנתי 

 4%- 5%- 34% 53%- 4% 33%- 9% 21%- 2019-מ %שינוי ב
 0.4/0.5 150/200 250/280 12/17 60/75 30/45 20/30 100/150 השקיה מוגבלת
השקיה בלתי 

 מוגבלת 
100/150 10/15 10/15 25/35 5/7 250/280 150/200 0.4/0.5 

    5.0 15.0 20.0 15.0  ערך תכנוני

 

 שפכים חריגים ואסורים במט"ש ניר עציון 

תורם שפכי התעשיה הגדול ביותר למט"ש הוא מפעל ארוחות ניר עציון אשר הינו מפעל לייצור ארוחות 

טון מזון לחודש כולל מנות בשריות, סלטים ומזון משומר    500-מוכנות ושירותי קייטרינג. העסק מייצר כ

 -אשר מפחית את ערכי הDAF בוואקום. במפעל קיים מתקן לטיפול בשפכים הכולל מיכל איזון ומערכת  

COD   וביוב. עם זאת, התאגיד מדווח על הזרמות והשומנים בהתאם לדגימות במסגרת כללי תאגיד מים 

שומנים לא מבוקרות אל המט"ש. כמו כן, למט"ש מגיעה ספיקה משמעותית של שפכי רפתות, התורמות 

 עומסים גדולים.  
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התקבלה תלונה על הגעת חלקיקי קלקר קטנים    2020לקראת סוף  

אל המט"ש ממפעל "קלקר עין כרמל". דוגמי האיגוד דיווחו כי ניתן  

לראות את הקלקר בשפכים בנקודת דיגום אך אין הם נאספים עם 

הדוגמא מכיוון שהם צפים מעל נקודת היניקה של הדוגם. המפעל  

בתהל טיפול נמצא  במסגרת  האיגוד  מול  סביבתית  הסדרה  של  יך 

בנ הפרמטרים  יבהיתר  והותאמו  סיור  נערך  ההסדרה  במסגרת  יה. 

דע את  יהנדגמים לאופי השפכים העלולים להגיע מהמפעל. האיגוד י

 המפעל ודרש ממנו הקפדה יתרה עד יישום פתרון ארוך טווח שנדרש במסגרת תנאים למתן היתר.

 

 צבי מכון טיהור מעיין 

צבי מעיין  משותפתהינו   מט"ש  הכרמל     בבעלות  חוף  במי  לטיפול  החברה  העמקים,  מעיינות  תאגיד  של 

ופרדיס ומופעל ע"י חברת פלגי מים. המט"ש קולט שפכים מהרשויות: זכרון יעקב, פרדיס, וחלק מיישובי 

מ"א חוף כרמל הדרומיים  )נחשולים, דור, בת שלמה, שפייה, מעיין צבי, מעגן מיכאל ואתר חגית(. המט"ש 

עומס   עבור  של  תוכנן  העומסים   9,000הידראולי  אך  האחרונות,  בשנים  זה  בערך  עמד  ואכן  ליום  מ"ק 

 האורגניים ועומס המוצקים היו גבוהים מהמתוכנן והכבידו על המט"ש.  

זהו תהליך של בוצה משופעלת .  O2Aתהליך הטיפול בשפכים במתקן הוא מסוג בוצה משופעלת בשיטת  

אירוביים ואנאירוביים וקיימת בו תוספת של ריאקטור אנוקסי    חומר אורגני וזרחן באגנים  תהכוללת הרחק

 לצורך הרחקת חנקן. מט"ש מעיין צבי מפיק קולחים שניוניים ברמה גבוהה באופן עקבי.

 

 

 

 

 

 

 

החל שדרוג המט"ש שמטרתו להגדיל את יכולת קליטת השפכים של המט"ש וטיפול בעומסים   2018בשנת  

הטכנולוגיה מתבססת . "FLUENCE" ( של חברת(SUBREהמתקבלים בהתבסס על טכנולוגיית מצע מקובע 

פיקציה  על ממברנה חדירה לחמצן ובלתי חדירה למים. המערכת מותקנת באגן האנוקסי ומאפשרת קיום ניטרי

 קלקר במט"ש ניר עציון  . 26איור 

 O2Aתיאור סכמטי של תהליך ה .27איור 
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בין האגן האירובי לאגן האנאוקסי. הטכנולוגיה -ודה זרם הסחרור  ניטריפיקציה סימולטנית, כך שיבוטל 

מאפשרת הגדלת הנפח לטיפול ע"י הביופילם המגולגל וכן מהווה חסכון אנרגטי מבחינת כמויות אוויר שיש 

מ"מ ומערך הרחקת   10רווח  לספק. התהליך במט"ש מתחיל בטיפול קדם הכולל: סינון גס ע"י מגובים במ 

חול. אחריהם השפכים מוזרמים למערכות משולבות המתבססות על תהליכי שיקוע, סינון והצפה להרחקת 

מוצקים, חול וגרוסת ושומנים. לאחר טיפול הקדם להפחתת העומסים, מוזרמים השפכים לאחד הריאקטורים 

ואגן    (1)במט"ש   אנוקסי  אנאירובי,  אגן  כולל  אשר  אירובי  ריאקטור  מותקנת   (2)אוורור  בו  ריאקטור 

טכנולוגיית פלואנס אשר כולל אגן אנאירובי, אגן בו מותקן המצע המקובע להרחקת חנקן ומזהמים נוספים 

 10,000-12,000ואגן אוורור אירובי. ע"פ דיווח המט"ש השדרוג מאפשר הגדלת ספיקת התכן ההידראולי ל

 ש מטופלת באגנים אירוביים ומועברת לאתר קומפוסט.מק"י ללא הוספת ריאקטורים. הבוצה במט"

 ממצאים 

  (84טבלה שפכים )

ה  • בין  ביחס  לידי  הבאים  מוניציפליים  שפכים  של  באיכויות  מתאפיינים  הטיהור  מכון  שפכי  כי  - עולה 

COD/BOD   2.0-3.0של  . 

המקורי. עלייה מנתוני התכן    81%ועומד על    34%-העומס ההידראולי הממוצע עלה ב  2019בהשוואה לשנת   •

כמו כן, ניתן לראות כי הספיקה גבוהה משמעותית בחודשי    .זו אינה פרופורציונלית לגידול האוכלוסייה

בקווים  נגר  מי  של  חדירה  ע"י  ההידראולי  בעומס  העלייה  את  להסביר  ניתן  מכאן,  הגשומים.  החורף 

מצריכת המים הביתית בעקבות גידול בספיקת השפכים נובעת מעלייה  המסוימים. כמו כן, יתכן כי חלק מ 

 , לימודים ועבודה מהבית.בתקופת הקורונה סגרים

 - אחוזים מעומס התכן ופחת ב  85%בממוצע    2020היה בשנת    COD-העומס האורגני הממוצע המבוטא כ •

ככל הנראה כתוצאה מפעילות מינימלית של מסעדות ובתי מלון אשר מובילים לקבלת    2019משנת    28%

   עט סניטרית. שפכים באיכות כמ

 2020איכות שפכים גולמיים במט"ש מעיין צבי בשנת  .84טבלה 

 'יח/חודש
 ספיקה

 [מ"ק/יום]
CODt 

 [ק"ג/יום]
BOD5 

 [ק"ג/יום]
TSS 

 [ק"ג/יום]
TKN 

 [ק"ג/יום]
Pt 

 [ק"ג/יום]
COD/BOD 

[-] 

 2.25 46.4 582 13,580 3,261 7,348 7859 ינואר
 2.13 62.5 553 3,127 3,226 6,859 6583 פברואר
 1.94 68.3 434 1,936 3,483 6,746 6965 מרץ
 2.25 69.8 631 2,951 3,489 7,836 6646 אפריל
 2.07 61.3 534 3,931 3,298 6,839 6595 מאי
 2.69 91.9 586 3,319 2,750 7,389 6470 יוני
 2.77 67.9 532 2,698 2,381 6,600 6471 יולי

 1.90 60.3 581 2,308 2,846 5,397 6729 אוגוסט
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 2.30 97.4 717 4,424 4,381 10,077 8540 ספטמבר
 2.21 87.3 645 2,435 3,382 7,490 7730 אוקטובר
 2.03 83.4 577 2,165 3,409 6,911 8020 נובמבר
 2.03 74.3 653 4,740 3,550 7,191 8352 דצמבר 

  2020ממוצע 

 ]ק"ג/יום[
7,247 7,224 3,288 3,968 586 72.6 2.2 

 2019ממוצע 

 ]ק"ג/יום[
5,402 9,971 3,867 3,630 460 58.8 2.7 

- שינוי מ %

2019 
34% 28%- 15%- 9% 27% 23% 19%- 

 2018ממוצע 

 ]ק"ג/יום[
5,112 15,989 7,376 6,814 566 57.8 2.2 

- שינוי מ %

2018 
29% 121%- 124%- 72%- 3% 20% 1%- 

תכן  

 ]ק"ג/יום[
9,000 8,500 3,500 3,500 540   

   108% 113% 94% 85% 81% % מהתכן

 

 קולחים

ניתן לראות כי הקולחים עומדים באיכויות הנדרשות להשקיה באיכות שניונית ואף שלישונית   85טבלה  מ

 2019בממוצע שנתי. קיים קושי להצביע על מגמה ברורה של הטבה או הרעה באיכות הקולחים לעומת שנת  

באיכו  למגמות  בעומסים ובהשוואה  לשינויים  מענה  לתת  נדרשו  המט"ש  מפעילי  הנכנסים.  השפכים  ת 

הנכנסים למט"ש וכמו כן, נדרש זמן להגעה לתפעול מיטבי לאחר שדרוגים במט"ש. לעומת זאת ניתן להבחין  

והריכוז   2018בעלייה משמעותית משנת   גבוהים מהתקן בחלק מהדיגומים  ריכוזי הנתרן  וכלוריד.  בנתרן 

גבולי. מגמת העלייה בריכוז המלחים תואמת לזו של מט"ש ניר עציון, וכן בבחינת מי   2020הממוצע של  

 2018-2019אספקה בישובים דרומיים בחוף הכרמל ובזיכרון יעקב, ניתן לראות עלייה בריכוזי המלחים בין  

 . 2019-2020לבין 

 2020איכות הקולחים במט"ש מעיין צבי בשנת  .85טבלה 

 'יח/חודש
COD  

 כללי 

 [ מ"ג/ל]

BOD5 

 כללי 

 [ מ"ג/ל]

TSS   

105ºC 

 [ מ"ג/ל]

 חנקן כללי 

 [ מ"ג/ל]

זרחן   

 P-כללי כ

 [ מ"ג/ל]

 כלוריד 

 [ מ"ג/ל]

 Naנתרן  

 [ מ"ג/ל]

 Bבורון  

 [ מ"ג/ל]

 0.08 114.00 184.50 5.30 11.20 15.00 9.14 42.60 ינואר
 0.45 156.50 201.00 8.70 13.70 9.20 8.70 38.86 פברואר
 0.28 153.00 183.00 1.00 11.40 8.33 10.00 34.67 מרץ
 - - - - - 3.75 7.00 37.00 אפריל
 0.32 137.00 197.00 1.40 14.45 4.43 6.30 31.40 מאי
 0.29 142.00 190.00 3.50 12.10 6.29 7.70 28.30 יוני
 0.26 128.00 212.00 2.75 21.60 4.86 9.00 28.00 יולי

 0.00 151.25 198.00 1.55 20.33 3.00 11.71 27.43 אוגוסט
 0.24 183.00 203.00 1.55 14.30 5.50 13.40 52.10 ספטמבר
 0.13 182.00 189.00 0.90 14.08 5.29 10.00 30.14 אוקטובר
 0.28 137.75 207.00 0.46 18.03 5.79 7.43 31.00 נובמבר
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 0.32 124.67 223.67 6.35 15.70 16.64 10.14 43.14 דצמבר 
 ממוצע 

 2020שנתי 
35.4 9.2 7.3 15.2 3.0 198.9 146.3 0.2 

 ממוצע  

 2019שנתי 
37.6 7.5 9.1 11.4 3.1 184.1 151.9 0.3 

% 

 2019-השינוי מ
-6% 23% -19% 33% -1% 8% -4% -21% 

 ממוצע  

 2018שנתי 
38.0 8.3 14.5 16.6 3.3 176 127 0.33 

 השינוי   %

 2018-מ
-7% 11% -49% -8% -7% 13% 15% -27% 

 0.4/0.5 150/200 250/280 12/17 60/75 30/45 20/30 100/150 השקיה מוגבלת
 השקיה

 בלתי מוגבלת 
100/150 10/15 10/15 25/35 5/7 250/280 150/200 0.4/0.5 

מהתקן הממוצע   %

להשקיה בלתי  

 מוגבלת 

35% 92% 73% 61% 61% 80% 98% 60% 

 

 שפכים חריגים ואסורים במט"ש מעיין צבי 

הצטמצמה באופן משמעותי פעילות המסעדות ובתי המלון המהווים את החלק    2020כאמור, במהלך  

הדרומית   הכרמל  חוף  מ"א  מסוים משפכי  וחלק  יעקב  מזכרון  המזרימות שפכים  התעשיות  הארי של 

 2020חלקם הקטינו את היקף הפעילות שלהם. יש לציין כי במהלך  אך  ופרדיס. מפעלים המשיכו לפעול,  

מק"י ורפת מעגן מיכאל בספיקה    60-330ר אל המט"ש אתר חגית של חברת החשמל בספיקה של  חוב

מק"י שפכים בקירוב. החיבור התבצע לאחר בחינה של האיגוד את איכות השפכים הצפויה    5-50של  

להגיע   הצפויים  והאורגניים  ההידראוליים  העומסים  בתוספת  ולטפל  לקלוט  המט"ש  ויכולת  להגיע 

 ו.  מתעשיות אל

רפתות תורמים    :שפכי  למט"ש  המוזרמים  הרפתות    1-3%שפכי 

מהעומסים ההידראולי ועומסים גבוהים יותר של מזהמים אורגניים,  

את  לצנן  נהוג  כאשר  בקיץ  בעיקר  מרחפים,  ומוצקים  נוטריאנטים 

מהרפתות  ודרישה  לפיקוח  רבה  חשיבות  ישנה  מכאן  במים.  הפרות 

 י.  להתקין מערכות קדם טיפול לשפכים ולתחזק אותן כראו

רפת   הינה  למט"ש  מוזרמים  שפכיה  אשר  מהרפתות    יזרעאלי אחת 

במושב עין איילה במ"א חוף הכרמל. למרות שברפת פעל מתקן קדם  

פיזיקו ישנן  -טיפול בטכנולוגיה של טיפול  ונהוג בה צינון בקיץ. במספר   180כימי. ברפת  פרות חולבות 

 ת גולמיים )לפני טיפול(. דיגומי שפכים שיגרתים נמצאו בעלי איכויות של שפכי רפ

. כמו  ת השפכיםצוות תעשיות ומנהל התפעול של מעבד  הכלל אתיצא לרפת סיור מהאיגוד    01/07/20-ב

כן, התקבל דיווח כי קיימת בעיית ניקוז ביישוב. מי נגר מגיעים מהרפת לחצרות הבתים בשל הפרשי גובה 

 שפכי רפת יזרעאלי . 28איור 
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מצא כי שפכי מכון החליבה אינם מחוברים ומשם חודרים או נשאבים למערכת הביוב הציבורית. בסיור נ 

מכון החליבה מתקן קדם הטיפול אל  למערכת קדם הטיפול ולמעשה לא טופלו. בעקבות סיור האיגוד חובר  

 . 2020וניתן היה לראות הטבה באיכות השפכים בדיגומים אשר בוצעו בסוף 

   

 שדרוג מט"ש עירון  

שפכיה של העיר יחוברו למט"ש עירון ולשם כך נדרשה נקבע כי    כחלק מתהליך תכנון והקמת העיר חריש,

הרחבתו. במסגרת זו של היתר בנייה להרחבת המט"ש עירון הועבר מסמך סביבתי ע"פ הנחיות איגוד ערים 

ונפגש עם  שרון כרמל. לצורך מתן האישור, האיגוד בחן את הפרשה הטכנית, קיים סיור בשטח המט"ש 

צ ע"י  ונבדקו  נבחנו  הבקשה.  מרכיביו מגישי  כל  על  הטיפול  מערך  עיקריים:  מרכיבים  בשני  האיגוד  וות 

 היבטים הסביבתיים בשימת דגש על מניעת מטרדי ריח ומניעת מטרדי רעש.הו

נקבע כי שיטת הטיפול   06/09/11  עדת שיפוט של המנהל לפיתוח תשתיות ביוב מתאריךוע"פ החלטת ו

ייצוב בוצה וחיטוי קולחים ללא מערך    ממברנאלי,  MBRבמט"ש תהיה בשיטה בוצה משופעלת משולבת  

שיקוע ראשוני. הרחבת מט"ש עירון תהיה בשני שלבים תוך שימוש מירבי במתקנים הקיימים בשילוב בריכת 

 וויסות הידראולי טרם כניסת השפכים למערך טיפול קדם ושדרוג טיפול הבוצה לרמת סוג א'.  

 158,000לאוכלוסייה של    אקוויוולנטיתמ"ק /ליום    28,500ית  הרחבה לספיקה יומ כללה  כנית המבוקשת  והת

תוספת האקוויוולנטית ל  נפש,  71,000אוכלוסייה  לנפש וזאת בכדי לתת מענה להגדלתה של העיר חריש  

 180מק"י. ספיקת השפכים הכללית המתוכננת הינה ע"פ הספיקה הסגולית לנפש של    11,500ספיקה של  

ת שאיבה לביוב גולמי ,תחנת שאיבה להזנת שפכים, מערך טיפול בבוצה: : הקמת תחנההבקשה כלל  .ליטר

 מבנים לסחיטת בוצה, הסמכת בוצה, תחנת שאיבה וצנטריפוגה ,מבנה לתאי ממברנות ומערך קומפוסטציה. 

 נתוני התוכנית להרחבת מט"ש עירון  .86טבלה 

 

 

 

 

 עקרונות התהליך:

אגן אוורור בו תתבצע הרחקת חנקן והרחקת   המתקן מתוכנן לטפל בשפכים בתהליך ביולוגי בשני שלבים:

 זרחן ביולוגי ותאי ממברנות חיצוניות לסינון וייצוב הבוצה.   

המשופעלת   הבוצה  שיטת  בסיס  ממברנאלי:  בעל     (MEMBREN BIOLOGIC REACTOR–MBR)טיפול 

דקים פעילה.  בשפכים מוזרם אוויר באופן מכני ובכמויות גדולות לאגני איוור, בהם מתפתחת אוכלוסיית חיי

 אוכלוסייה  [ מק"י]ספיקה  שנים

 100,000 17,000 קיים -2020

 158,000 28,500 שלב א'  -2030

 249,000 46,500 שלב ב'  -2040
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תרכובות אורגניות וחנקניות המצויות בשפכים עוברות פירוק על ידי החיידקים והופכות לביומסה או לגז 

באגנים אלה מתבצעת הפרדה בין מסת החיידקים )הבוצה( לבין המים )קולחים( דרך    .הנפלט לאטמוספרה

שקיה בלתי מוגבלת. חלק מהבוצה  הממברנות במקום שיקוע שניוני. בשיטה זו מתקבלים קולחים באיכות לה

 הנוצרת כמשקע מוחזרת בסחרור לאגני האיוור והיתרה מסולקת כבוצה מיוצבת עודפת להמשך טיפול.  

יתרונות מספר  זו  בעוד    :לשיטה  חמצן.  ניצול  וקצב  נמוכה  בוצה  כמות  ייצור  גבוהים,  בעומסים  עמידה 

הסינון הממברנאלי מאפשר ריכוז מוצקים גבוה  שהשיקוע השניוני מגביל את ריכוז המוצקים באגן אוורור,

קולואידי,   2-3פי   וחומר  מרחף  חומר  מרחיק  בממברנות  הסינון  האוורור.  אגן  נפח  את  להקטין  ניתן  וכך 

מעבר הקולחים  אין צורך בסינון נוסף.MBR - המיקרואורגניזמים ומולקולות מומסות גדולות ועל כן, לקולחי  

עותית את כמות החיידקים בקולחים ומפחית את מנת החיטוי הנדרשת. דרך הממברנה מוריד בצורה משמ

 : MBRישנן מספר נקודות המחייבות התייחסות יתרה בבחירה בטכנולוגיית 

 הצטברות של חומר מרחף קרוב לשטח פני הממברנה גורם לסתימת הממברנות. .1

 הממברנות.ריכוז נמוך של חמצן עלול לגרום למועקה של הביומסה ולסתימת  .2

מג"ל    100ריכוז שמנים ושומנים גבוהים יגרמו לסתימת הממברנות )שומנים פריקים ביולוגית עד   .3

 מג"ל(. 10ושומנים בלתי פריקים עד  

תוצרים    .4 ליצירת  להוביל  עלול  מדי  נמוך  או  גבוה  מוצקים  ריכוז  או  בעומסים  תדירים  שינויים 

 מיקרוביאליים או פולמרים הגורמים לסתימת הממברנות. 

לניקוי ממברנה בכלור   .5 כן הזמן המותר  רגישות של הממברנות לשימוש בתמיסת כלור על  קיימת 

 מוגבל. 

ה פלוקולציה של הביומסה, יצירת מוצרים מיקרוביאליים  מליחות גבוהה של שפכים עלולה לגרום לד .6

 מומסים ולסתימת הממברנות. 

הנקודות הנ"ל מובילות לצורך בשטיפות מרובות של הממברנות, לרגישות גבוהה לאיכות השפכים המסוננים 

 בממברנה, ולצורך בבקרה צמודה וכוח אדם מיומן ע"מ להבטיח תפעול מיטבי והגנה על הממברנות.  

מ"מ ומאסף ביוב   700כים מוזרמים למט"ש גרביטציונית, באמצעות שני קוים: מאסף נחל עירון בקוטר  השפ

בכניסה, השפכים עוברים דרך מגוב מכאני גס ומורמים באמצעות תחנת  .מ"מ 315פרדס חנה כרכור בקוטר 

 שאיבה לגובה ממנו מתאפשרת זרימה גרביטציונית להמשך תהליך הטיפול עד סופו.  
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 :רוט תהליךפי

מ"מ( הוצאת   6טיפול קדם: מערך קדם הטיפול הקיים יבוטל ויותקן מערך חדש, מתקן המשלב סינון עדין ) .1

של דה מיועדת לטפל בספיקה  יכל יח  , כאשרבמתקן מותקנות ארבע יחידות אלקטרומכניות  חול ושומנים. 

מ"ק לכל יחידת   1,000מ"מ(בספיקה של  1)מ"ק. בנוסף למערכות הללו יותקנו שלושה מסננים עדינים    550

 סינון וזאת על מנת להבטיח הגנה על הממברנות.

 טיפול ביולוגי: מרכיבי הטיפול כוללים סלקטור, שלושה אגני אוורור ושבעה תאי ממברנות חיצוניים   .2

 שני משקעים שניוניים הישנים ישמשו כגיבוי לתהליך הממברנאלי.

האוורור .3 זרח  תמתבצע  :אגן  נהרחקת  ותהליך  אורגני  חומר  אורגני,  ודהין  טריפיקציה.   ינ-טריפיקציה 

תא אנאירובי,  מהראקטור בנוי משלושה אגנים מלבניים ובו מתקיים משטר של זרימת בוכנה. כל אגן בנוי  

האגן  בתחתית  שנמצאים  דיפיוזרים  באמצעות  האוורור  שיטת  אירוביים.  תאים  ושני  אנוקסים  תאים  שני 

 יר מהתחתית כלפי מעלה.ומזרימים אליו אוו

תאי ממברנות לכל תא יוצמדו שתי משאבות האחת   7-השפכים לאחר אגן האוורור יוזרמו ל  :תאי הממברנות .4

לקולחים ואחת לבוצה. הנוזל המעורב מאגן האוורור יוזרם אל תעלת חלוקה המפצלת את הזרימה באופן 

 שווה לשבע תאי ממברנות. 

להפיק קולחים באיכות להשקיה בלתי מוגבלת. קולחים המתקבלים מתאי  המט"ש מתוכנן    מערך החיטוי: .5

הממברנות עלולים להכיל עדיין חיידקים פתוגניים ולכן הטיפול השלישוני יושלם במערכת הכלרה נוזלית 

 עם כלור. הכלור יבוקר באמצעות מד כלור ביציאה מתא המגע. לאחר החיטוי יועברו הקולחים למאגר להשבה

 חקלאית.  

איכות הקולחים המתוכננת במט"ש עירון התואמת לאיכות הנדרשת להשקיה חקלאית ללא   .87טבלה 

 הגבלה

 איכות להשקיה בלתי מוגבלת  יחידות  פרמטר 

 10 מג"ל מוצקים מרחפים

 10 מג"ל צח"ב

 100 מג"ל צח"כ

 4 מג"ל N-אמוניה כ

 10 מג"ל חנקן כללי 

 5 מג"ל זרחן כללי 

 0.5-גדול מ מג"ל חמצן מומס 
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מכנית, .6 הסמכה  יכלול  עודפת  בבוצה  הטיפול  תהליך  עודפת:  וקומפוסטציה  בוצה  בחינה סחיטה  לאחר   .

מדוקדקת של התוכנית, ניתן אישור האיגוד להרחבה ושדרוג של המט"ש תוך התייחסות להיבטים סביבתיים 

מתן   את  התנה  האיגוד  ריח.  ומפגעי  רעש  אמצעים כולל  נקיטת  ובקרה,  ניטור  אמצעי  בהוספת  האישור 

להפחתת ריח ורעש, איסור על הגלשת שפכים לסביבה או הנחל וכן הגשת תוכנית לטיפול ומניעת מטרדי  

 ריח וחוות דעת אקוסטית ע"פ צורך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ריאקטור ביולוגי   MBRסכימת הטיפול בשפכים  .55תרשים 

 ממברנלי( 
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 מכוני טיהור מועצה אזורית מגידו  

לישובים,  נפרדות  וחמצון  שיקוע  בריכות  במסגרת  טופלו  מגידו  אזורית  במועצה  היישובים  בעבר, שפכי 

פזורים במרחב שטח המועצה 60-תהליך טיפול שהיה אופייני בארץ בשנות ה והישובים במועצה  . היות 

הפוע ומפעלים  ישובים  במקבץ  לטיפול  קטנים  טיהור  מכוני  הוקמו  אזוריות,  מועצות  במ"א  כמאפיין  לים 

 מגידו.  

 מכון טיהור הקייני 

מקבילים  מודולים  שני  במט"ש  וזרחן.  חנקו  הרחקת  הכולל  משופעלת  בוצה  בשיטת  פועל  הקיני,  מט"ש 

לטיפול בשפכים. הטיפול בשפכים כולל: סינון במגוב מכני, טיפול ביולוגי כולל אגנים אנוקסים ואירוביים 

. הטיפול בבוצה כולל הסמכה, עיכול בתהליך אירובי וסחיטה. הקולחים ()ללא טיפול בזרחן ושיקוע שניוני

מג"ל צריכת   20המופקים מהמכון מוזרמים למאגר מגידו ב' ונדרשים לעמוד באיכות מי קולחין למט"ש קטן:  

מג"ל מוצקים מרחפים וכן רשימת הערכים הנוספים המופיעים בתוספת השלישית ובתוספת   30חמצן כימית,  

 זור קישון.  השנייה א

מספיקת השפכים בכניסה למט"ש.     20%-מט"ש הקיני הוקם לקליטת שפכי כלא מגידו, התורמים כיום כ

קווים:             שני  דרך  מגידו  לאומי  וגן  מגידו  אורחן  מגידו,  קיבוץ  מגידו,  מכלא  שפכים  קולט  המט"ש  כיום, 

קו כלא (  2)  גן לאומי מגידו   2019בר בשנת  קיבוץ מגידו המזרים בעיקר שפכים סניטריים. אל קו זה חו  (1)

מגידו אליו מתחבר גם אורחן מגידו. מכלא מגידו מוזרמים שפכים סניטריים ושפכי המטבח המוסדי. מאורחן  

 מגידו מוזרמים שפכי מסעדות ותחנות דלק בנוסף לשפכים סניטריים.

 ממצאים  

 (88טבלה ראה )שפכים 

בין ה • לידי ביטוי ביחס  -השפכים במט"ש מתאפיינים באיכויות של שפכים סניטריים מובהקים, שבאים 

COD/BOD  2.0-2.5אשר עומד על . 

ממוצע שנתי. מהטבלה ניתן לראות כי ישנה מנתוני התכן ע"פ    70%העומס ההידראולי הממוצע עמד על   •

מ"ק    1,302ירידה בספיקה הממוצעת במהלך רוב השנה מלבד חודש נובמבר בו נשרם ממוצע יומי חריג של 

 מ"ק ביום שיא. ניתן ליחס ערכים אילו לחדירת מי נגר לקווים הגרוויטציונים המחוברים למט"ש.   2,630ועד  

ם הנכנסים מחודש לחודש ובין השנים. מכך ניתן להסיק כי ישנו מנעד  ניתן לראות שינויים גדולים בעומסי •

רחב באיכות השפכים הנכנסת. כמו כן, בשל היותו מט"ש קטן כמות הדיגומים במט"ש קטנה. על כן מלבד 

 הירידה בעומס ההידראולי לא ניתן להצביע על מגמה ברורה.
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 2020מט"ש הקייני איכות שפכים גולמיים בשנת  .88טבלה 

 יח'/חודש
 ספיקה

 [מ"ק/יום]

CODt 

 [ק"ג/יום]

BOD5 

 [ק"ג/יום]

TSS 

 [ק"ג/יום]

TKN 

 [ק"ג/יום]

Pt 

 [ק"ג/יום]

COD/BOD 

[-] 

 2.2 2.0 33.3 119.2 100 224 476 ינואר

 2.5 1.8 22.1 44.0 97 244 484 פברואר

 1.7 0.0 32.5 538.4 281 474 469 מרץ

 2.8 0.0 19.6 55.9 137 385 490 אפריל

 1.0 2.7 19.0 56.4 149 150 594 מאי

 1.7 0.0 22.8 39.8 107 181 485 יוני

 2.5 3.4 21.0 62.0 132 332 508 יולי

 1.5 1.9 26.6 52.6 143 212 551 אוגוסט

 3.1 2.9 25.6 11.7 97 300 555 ספטמבר

 2.4 3.9 24.3 30.5 77 185 555 אוקטובר

 2.4 18.2 75.1 244.8 216 517 1302 נובמבר

 1.8 2.9 19.8 46.6 112 204 461 דצמבר 

 2.1 3.3 28.5 108 137 284 578 2020ממוצע 

 2.5 2.0 20 74 145 358 607 2019ממוצע 

 2.2 3.0 23.2 109 174 378 661 2018ממוצע 

 1.9 2.0 29 85 167 318 641 2017ממוצע 

 -13% 62% 41% 46% -5% -21% -5% 2019שינוי מ

   50 288 342 752 820 תכן  

   57% 38% 40% 38% 70% % מהתכן

 

 ( 89טבלה ראה קולחים )

קולחי המט"ש עומדים באיכות להשקיה חקלאית ברוב הבדיקות, להוציא את ריכוזי הנתרן והכלוריד אשר 

כמעט והוכפלו. בהשוואה של דיגומי מי הרקע המסופקים מקידוחים ביוקנעם ועין השופט ניתן לראות עלייה  

 .     2019-2020לשנים  2016-2018של עשרות אחוזים בריכוזי המלחים בין השנים 
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 2020מט"ש הקייני איכות קולחים בשנת  .89טבלה 

 חודש  

  
TSS   

 מ"ג/ל
BOD5   

 מ"ג/ל
CODt 

 מ"ג/ל
TN 

 מ"ג/ל

חנקן  

אמוניקאלי  

 N-כ

 מ"ג/ל

Pt 

 מ"ג/ל
Cl 

 מ"ג/ל
Na 

 מ"ג/ל
B 

 מ"ג/ל

  136 251 8.6  9.7 25 8 3 ינואר

  141 273 1.1  11.1 25 5 2.5 פברואר

 0.18 157 299 3.8 0.18 11.2 25 6 4 מרץ 

       23 6 5 אפריל 

 0.17 147 299  0.25 6.6 18 8 2 מאי

 0.14 160 219 2.1 0.05 10 15 4 5 יוני

 0.16 165 302 4.2 0.2 11.8 15 5 4 יולי 

 0.15 167 301 3.9 0.19 15.3 60 12 3 אוגוסט 

 0.00 130 280 2.7 0.56 14.4 17 2 9 ספטמבר 

 0.12 175 309 3.5 2.24 10.6 43 1.64 37 אוקטובר

 0.12 173 306 5.05 2.24 14.85 22 1.47 15 נובמבר 

 0.10 165 278 2.4 6.16 16.4 27 2 11.5 דצמבר 

 0.13 156 283 3.7 1.3 12.0 26.3 5.1 8.4 2020ממוצע  

 0.18 86 147 2 3.9 9.0 25.3 6.1 5.9 2019ממוצע  

 29%- 81% 93% 73% 66%- 33% 4% 16%- 43% 2019השינוי מ  %

 0.29 62.89 100.2 2 0.87 12.13 28.7 6.8 9.00 2018ממוצע  

 0.21 78 147 2.5 2.1 14.6 28.1 8.8 11.5 2017ממוצע  

    5  15  20 30 ערך תכנוני 

מותרים   ערכים 

 להשקיה מוגבלת
30/45 20/30 

100/15

0 
60/75 50/60 12/17 

250/28

0 

150/20

0 

0.4/0.

5 

השקיה בלתי  

 מוגבלת
10/15 10/15 

100/15

0 
25/35 10/15 5/7 

250/28

0 

150/20

0 

0.4/0.

5 

 

 הזרמות חריגות למט"ש הקייני 

כתוצאה מכך פחתו הזרמות של שפכי  .  פעילות המסעדות באורחן מגידו הייתה מצומצמת  2020במהלך שנת  

לא ניכר שיפור מהותי בשפכים המגיעים אל המט"ש או באיכות הקולחים   ,זאתלמרות  .  התעשייה אל המט"ש 

 על שינוי במי האספקה באזור.  ההעלייה בריכוז המלחים מעיד. המופקים ממנו 
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 מכון טיהור מבוא כרמל  

. מט"ש מבוא כרמל הינו מתקן ממבראנלי 2017מט"ש מבוא כרמל הוקם בסמוך לפארק התעסוקה בשנת  

(MBR  עם תפעולי של  (  נפח  ויסות בעלת  לספיקת שפכים ממוצעת של   מ"ק.   500בריכת  תוכנן  המט"ש 

ו  2,000 השופט,   3,000-מק"י  עין  קיבוץ  חיבור  לאחר  שנאספו  הנתונים  ע"פ  בפועל,  שיא.  ביום  מק"י 

 2,145  של שהיה גשום מאד נמדדה ספיקה ממוצעת    2020מק"י. בינואר    1,250-המט"ש קולט בשגרה כ

וספ מעל  מק"י  של  יומיות  שיא  ב  4,000יקות  בשגרה  פועל  המט"ש  ההידראולי   60%-מק"י.  מהספיקה 

 המתוכננת. 

אורגני   עומס  עבור  תוכנן  כרמל  מבוא  מט"ש  אורגני:  שגרתי   2,160של    (COD)עומס  באופן  ביום.  ק"ג 

מ פחות  מהווים  למט"ש  בכניסה  מגיעים    50%-השפכים  כאשר  גשם משמעותיים,  באירועי  זה.  אל מערך 

 מערכת הביוב מי נגר ממקורות שונים עלולה להתקיים חריגה מערך זה.    

פועלות   ולעיתים  רגיש  מתקן  הינו  הממברנות  וטיפולים   3מתוך    2מתקן  תקלות  בשל  ממברנות  קסטות 

בספיקה של   לטפל  ניתן  מק"י.    2,000מק"י בממוצע במקום    1,320תקופתיים. בעת תחזוקת הממברנות 

תכן גורמות לסתימה מהירה של הממברנות, ירידה ביכולת היניקה ואף עלולות לגרום ספיקות גבוהות מה

 לגלישת שפכים לסביבה. מכאן עולה הצורך להפחית הזרמות של מי נגר אל המט"ש בימי גשם ככל הניתן. 

בשל היותו מט"ש קטן הינו רגיש מטבעו לתנודתיות בעומסים וחשוף לפגיעה בתהליך הביולוגי במקרה של 

מ"ק בכניסה למט"ש מאפשרת בשגרה וויסות   800יאים חריגים בספיקה. עם זאת, בריכת וויסות בנפח  ש

של העומס הנכנס לתהליך. באירועי הזרמה קיצוניים, קיימת האפשרות להזרים שפכים אל בריכת חירום 

 ולשאוב אותם לתחילת התהליך.

ביום שיא להפקת מי קולחים באיכות   3,000מ"ק שפכים ביום ממוצע ועד    2,000-המט"ש תוכנן לטפל ב  

( ממברנות  משולבת  משופעלת  בוצה  הינה  במט"ש  הטיפול  שיטת  בקונפיגורציה MBRשלישונית.   )

 .אנאירובית

 חיבור עין השופט 

. לפני חיבור הקיבוץ  2020קיבוץ עין השופט חובר למט"ש בספטמבר  

המחוברות  התעשיות  של  התוצאות  כל  של  מעמיקה  בדיקה  נערכה 

השפכים   כמות  הניטור.  לתוכנית  בהתאם  ומנוטרות  כרמל  למבוא 

  2019מ"ק ליום ע"פ דו"ח צריכות המים של הקיבוץ    350היומית הינה  

בשפכי קיבוץ עין השופט העתידים   פחת. ריכוז הנתרן  30%והנחה של  

של   והחמצון  השיקוע  לבריכת  בכניסה  שנמדד  כפי  למט"ש  לזרום 

 בריכת חמצון עין השופט . 29איור 
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מג"ל בממוצע. מכאן שעלה חשש להרעה באיכות קולחי מט"ש מבוא כרמל לאחר חיבור   162.8הקיבוץ הוא 

אנוקסית   הקיבוץ. בפועל, רפת עין השופט טרם חוברה למט"ש ולא ניתן לראות עלייה משמעותית בריכוז

ואירובית להרחקת תרכובות חנקן וזרחן. השפכים מגיעים אל המט"ש מאזור תעשייה מבוא כרמל המתפתח, 

מרמת השופט כולל שפכי רפת המעמיסים על המט"ש ושפכי קיבוץ דליה הכוללים את מי הנגר המזוהם של 

 מפעל זוהר דליה.

 ממצאים 

 ( 90טבלה )ראה שפכים 

ה • מיחס  לראות  בין    COD/BOD-ניתן  נע  שפכים   3.35-ל  2.30אשר  הינם  למט"ש  המוזרמים  שהשפכים 

 סניטריים עם ריכוז של שפכים תעשייתיים וחקלאיים.   

לראות זאת מטווח הערכים  • ניתן  ובעלי אופי משתנה.  נתונים לתנודתיות רבה  השפכים המגיעים למט"ש 

 הגדול המתקבל בכל העומסים הנמדדים.

ב  2020-ב • טיפל  המהווים  מק"י    856-2,145-המט"ש  חודשי  ממוצע  התכן    43-107%ע"פ  מספיקת 

ההידראולי. כאשר הספיקות גבוהות יותר באופן משמעותי בחודשים הגשומים. הדבר נובע מחדירה של מי  

 מ"ק יומי. 4,000-נגר לקווי ביוב והזרמתם למט"ש. דווח על ימי שיא בהם הספיקה הגיעה ל

הנוגע   • בכל  הגבוהות,  הספיקות  היו למרות  לא  ההידראולי  לעומס  מעבר  המט"ש  בדיקות  ע"פ  לעומסים, 

 חריגות בעומסי התכן.

 2019-2020איכות השפכים במט"ש עין השופט בין השנים  .90טבלה 

תאריך 

 הבדיקה/יח'

הגבה  

[pH] 

 )חטף(

 

COD  

 כללי 
 מ"ג/ל 

BOD5  

 כללי 
 מ"ג/ל 

TSS  

105ºC 
 מ"ג/ל 

 כלוריד 
 מ"ג/ל 

דטרגנטים  

 אניונים

חנקן 

קיילדל  

(TKN) 
 מ"ג/ל 

זרחן 

כללי  

 P-כ
 מ"ג/ל 

שמנים  

 ושמנים
 מ"ג/ל 

שמן 

 מינרלי 
 מ"ג/ל 

נתרן 

Na 
 מ"ג/ל 

03/03/19 8.75 645 306 225 176  65 5.9 66 0 119 

03/06/19 6.19 555 287 378 291  62 7.32 42 3 156 
17/03/20 8.50 670 279 217 217 2.85 37.5 8.232 36 3 150 
29/06/20 7.00 1160 242 643 362 1.9 155 21 66 20 226 

 162.8 6.5 52.5 10.6 79.9 2.4 261.5 365.8 278.5 757.5 7.6 ממוצע 
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 2020מט"ש מבוא כרמל איכות שפכים גולמיים בשנת   .91טבלה 

 חודש/יח'
ספיקה 

 )רציף( 
 מ"ק/יממה

COD  

 כללי 
 ק"ג/יום

BOD5  

 כללי 
 ק"ג/יום

TSS  

105ºC 
 ק"ג/יום

חנקן קיילדל  

(TKN) 
 ק"ג/יום

זרחן כללי  

 P-כ
 ק"ג/יום

COD/BOD 
[-] 

 2.03 17.8 66 504 504 1,025 2,145 ינואר
 2.25 8.0 57 232 392 881 1,421 פברואר
 1.96  45 235 382 747 1,091 מרץ
 2.33 - - 559 688 1,601 1,147 אפריל
 2.09 27.1 118 487 803 1,680 979 מאי
 2.21 0.0 69 301 351 775 856 יוני
 2.24 9.7 51 254 252 566 870 יולי

 2.44 4.7 46 299 195 476 886 אוגוסט
 3.35 6.4 - 240 175 586 993 ספטמבר
 2.43 9.9 67 274 280 680 1,169 אוקטובר
 1.97 28.1 98 324 602 1,187 1,875 נובמבר
 2.34 - - 104 382 894 1,712 דצמבר 
 2.22 12.4 69 318 417 925 1,262 2020ממוצע שנתי 
 3.09 11.1 62 401 298 918 1,067 2019ממוצע שנתי 

 

 ( 92טבלה ראה )קולחים 

מבחינה אורגנית המט"ש מפיק קולחים באיכות הנדרשת להשקיה בלתי מוגבלת. לכן, אין אנו מזהים כיום 

בריכת  בשל  זאת  להערכתנו  התכן,  מערך  לרוב  הנמוכים  במט"ש  המטופלים  האורגנים  בעומסים  בעיה 

מהערך  הוויסות. הגורם המגביל ביותר בשפכי המט"ש הינו פרמטר של נתרן אשר חרג בחלק מהבדיקות  

מג"ל. בשל השימוש החקלאי עבורו מיועדים קולחי מט"ש מבוא כרמל, הכולל   150הנדרש להשבה חקלאית   

 גידולים הרגישים לריכוזי נתרן גבוהים.  

 2020ניתוח איכות קולחים מבוא כרמל בשנת  .92טבלה  

 TSS חודש/יח'
 מ"ג/ל 

BOD5 
 מ"ג/ל 

CODt 
 מ"ג/ל 

TN 
 מ"ג/ל 

חנקן 

אמוניקאלי  

 N-כ
 מ"ג/ל 

Pt 
 מ"ג/ל 

Cl 
 מ"ג/ל 

Na 
 מ"ג/ל 

B 
 מ"ג/ל 

  67 92 11.3 3 13 25 6.625 2.43 ינואר
 0.15 92 105 4.7 0.06 9 30 6.625 2 פברואר
 0.17 78 156  0.04 13.1 25 8.9 3.5 מרץ

       27 7.5 5 אפריל
 0.086 124 133 9 0.14 11.1 15 10.1 4.9 מאי
 0.108 101 153 9.2 0.12 22.6 25 10.9 5.4 יוני
 0.165 96 151 9.2 0.02 35.6 36 12.9 3.94 יולי

 0.088 179 145 10.1 0.03 57.2 26 12.25 2.43 אוגוסט
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  80.7 120  1.4 34 25 1 3 ספטמבר

  76 120  1.68 6.9 40 1 9.67 אוקטובר
 0.11 121 181 6.2 1.12 13.6 14 1.595 7.83 נובמבר
  113 169  4   1 51.67 דצמבר 

 0.13 103 139 8.53 1.06 21.61 26 6.70 8.48 2020ממוצע 
 0.13 106 143 8.13 0.88 22.47 26 6.71 8.99 2019ממוצע 

השקיה בלתי מוגבלת 

 0.40 200 280 7.00 15.00 35.00 150 15.00 15.00 )מירבי(

 0.50 200.00 280.00 17.00  75.00 150.00 30.00 45.00 השקיה מוגבלת )מירבי(
% מהתקן להשקיה בלתי  

 31% 51% 50% 122% 7% 62% 17% 45% 57% מוגבלת 

    5 10 25 100 10 10 ערך תכנוני
 0.14 197 195 8.12 4.18 13.26 58 15.96 15.35 2018ממוצע 
 87.92% 52.02% 70.93% 104.99% 25.23% 162.98% 45.43% 41.99% 55.25% 2019-שינוי מ

 

 הזרמות חריגות למט"ש מבוא כרמל 

, המשיך האיגוד לפעול למציאת פתרון לשפכי מפעל זוהר דליה בקיבוץ דליה.   2020: בשנת  מפעל זוהר דליה

כ של  על שטח  דליה מתפרס  זוהר  במהלך    45-מפעל  מזוהמים  נגר  מי  של  גדולה  כמות  נוצרת  ובו  דונם 

הללו  הנגר  מי  המפעל,  הנרחב של  התפעולי  עם השטח  הגשמים  מי  של  המגע  בשל  הגשומים.  החודשים 

דליה מוגדרי זוהר  של  המזוהמים  הנגר  מי  כל  כרמל.  מבוא  למט"ש  להזרמה  ונדרשים  תעשייה  כשפכי  ם 

מ"ק( והאוגר העליון    22,000מ"ק, אוגר הגדול )   34,000נאגרים בעונת החורף בשני אוגרים בנפח כולל של  

 מ"ק( ממנו נסנקים למט"ש מבוא כרמל.   12,000בנפח )

"פ דרישת האיגוד והמשרד להגנת הסביבה התבצעה הפרדה במפעל על מנת לצמצם את כמות הנגר המזוהם ע

של הנגר העילי נקי המופנה ישירות למערכת הניקוז האזורי ואילו הנגר העילי המזוהם הן מגגות והן ממשטחי  

דונם משטח   15-עבודה ודרכים מופנים למערכת הביוב דרך אוגרי המפעל. הנגר מהגגות הנקיים מהווה כ

 המפעל.  

( מהשפכים הנכנסים למט"ש מבוא כרמל.  10-30%היוו אחוז משמעותי ) 2020ר מזוהר דליה בחורף מי הנג

בשל מיהול במי גשם, ריכוז המזהמים שנמדדו היה נמוך אך העומסים ההידראוליים היו גבוהים. על כן יש 

שאינם   להגביל ככל הניתן את כמות השפכים המגיעים אל המט"ש בחודשים הגשומים. במהלך החודשים

גשומים, הגורם המגביל במי הנגר של המפעל הינו ריכוז הנתרן אשר גבוה מהקבוע בכללים ולעיתים ריכוז 

 גבוה של דטרגנטים הגורמים להקצפה.  

נגר מזוהם מהאוגר העליון כל עוד איכותם עמדה באיכות   2019-2020בחורף   המפעל הזרים למט"ש מי 

זרמה בוצעה תוך מדידה רציפה של מוליכות חשמלית ווידוא כי  הנדרשת ע"פ כללי תאגיד מים וביוב. הה

 מג"ל נתרן, זאת בנוסף לבדיקות מעבדה חודשיות במסגרת הכללים.  230-לנטית לריכוז נמוך מיהיא אקוו 



 

235 
 

נערכו סדרה של פגישות בין כל הגורמים המעורבים: מפעל זוהר דליה, איגוד ערים, מי מגידו,   2020במהלך  

להגנת הסב יגיש מתווה המשרד  ערים  איגוד  כי  הוחלט  אלו  בפגישה  ורשות המים.  יבה, משרד הבריאות 

לחורף   ולהימנע מגלישה   2020-2021הזרמה  נגר  מי  להזרים  דליה  זוהר  בין הצורך של מפעל  לאזן  ע"מ 

מגידו"  "מי  הביוב  לתאגיד  הוגש  ההזרמה  מתווה  כרמל.  מבוא  מט"ש  של  הקליטה  יכולת  לבין  לסביבה 

ם משרד הגנת הסביבה ורשות המים. המתווה התקבל כפתרון מיטבי במצב הקיים ובהמשך הוטמע ולרגולטורי

 כתנאים למתן הקלה למפעל זוהר דליה בריכוז הנתרן.  

 עיקרי המתווה הינם:

 יש להימנע מלהזרים שפכים מהאוגרים למט"ש בעת אירוע גשם. .1

 מ"ק/יום. 150פיקה מקסימלית של מ"ג/ל נתרן יוזרמו בס 300שפכים בעלי ריכוז נתרן מרבי של  .2

של   .3 מרבי  נתרן  ריכוז  בעלי  של    400שפכים  מקסימלית  בספיקה  יוזרמו  נתרן    100מ"ג/ליטר 

 מ"ק/יום.

הזרמה של מי נגר למערכת הביוב כפופה בהגשת תוצאות דיגום תקינות של המאגר בדגימה  התחילת   .4

ה. בהתאם לפרמטרים הקבועים מורכבת ולהודעה מראש למי מגידו ואיגוד ערים על תחילת הזרמ

 בתוכנית הניטור. 

 ההזרמה תופסק לאלתר במקרים הבאים: .5

או מד המוליכות מורה על ערך שקול  \מי הנגר נבדקו ומוגדרים ע"פ הכללים כשפכים אסורים ו 5.1

 לריכוז נתרן מעבר לאיכויות שהוגדרו כמותרות להזרמה.  

ביולוגי. הצורך בהפסקת ההזרמה יהיה  התרחשות אירועים קיצוניים במט"ש כגון שיבוש תהליך   5.2

 ע"פ בחינת איגוד ערים בהתאם לדיווח מפעיל המט"ש. 

הפסקת   .6 של  במקרה  כרמל.  מבוא  מט"ש  עם  בתיאום  ערים  איגוד  אישור  לאחר  תחודש  ההזרמה 

 על המפעל למצוא פתרון אחר למי הנקז, נושא זה באחריותו. - ההזרמה
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 חירות( מכון טיהור נתניה )בית  

מתקן טיהור השפכים של העיר נתניה ממקום   . בשטח המועצה האזורית עמק חפר   1974המט"ש הוקם בשנת  

מ' מזרחית למט"ש ממוקם קיבוץ מעברות. המט"ש מופעל ע"י חברת   600-כ  .באזור חקלאי בעמק חפר

משנת   בע"מ  בנייה  ב2008אלקטרה  שודרג  המט"ש  האוכלו  1994-.  לגידול  מענה  לתת  סייה  במטרה 

נפש, זאת בהתאם   405,000-מ"ק האקוויוולנטי ל  73,000-והתפתחות האזור עד לספיקת שפכים של כ

. היישובים המחוברים למט"ש 2025לתחזית גידול האוכלוסייה ביישובים המזרימים למט"ש לפחות עד שנת  

 ( ומערב, כפר יונה, פרדסיה וקדימה.2018הינם: נתניה, עמק חפר מזרח )מאוקטובר 

הליך הטיפול בשפכים הנכנסים למט"ש כולל טיפול קדם של סינון במגובים גסים ועדינים, שיקוע חול ת

והפרדת שומנים, שיקוע ראשוני באגנים הישנים והחדשים. טיפול ביולוגי בשיטת בוצה משופעלת להרחקת 

גרבי חול  במסנני  סינון  הכולל  שלישוני  וטיפול  וזרחן  חנקן  הרחקת  כולל  אורגני  והכלרה  עומס  טציוניים 

 בהיפוכלוריט.

ייצוב הבוצה יעשה בשני אופנים מקבילים: הבוצה הראשונית בעיכול אנארובי והבוצה השניונית בטיפול 

. הבוצה הסחוטה מועברת למכולות בצנטריפוגהאירובי שתי הבוצות עוברות הסמכה במסמיכי סרט וסחיטה  

 )קומפוסטציה(.המפונות על ידי קבלן חיצוני מהמט"ש להמשך טיפול 

הביוגז הנוצר בתהליך הייצוב האנאירובי משמש לחימום בוצת במעכלים האנאירוביים באמצעות מחליפי 

 חום ועופי הגז נשרפים. 

 ממצאים 

 ( 93טבלה )ראה שפכים 

עולה כי שפכי מכון הטיהור מתאפיינים באיכויות של שפכים מוניציפליים עם תרומה של שפכים תעשייתיים  •

 .   2.5-3.0של  COD/BOD-הבאים לידי ביטוי ביחס בין ה

 . 16%-עלה ב  COD-ועומס ה 3%-בהעומס ההידראולי הממוצע עלה  2019בהשוואה לשנת  •

מהספיקה ההידראולית והאורגנית המתכוננת. ניתן לראות    86%-בהשוואה לנתוני התכן המט"ש נמצא ב •

עלייה בעומסי המזהמים אשר אינה פרופורציונלית לעלייה בעומס ההידראולי. הדבר דורש הידוק הפיקוח  

בעמק חפר אשר שפכיהם מתאפיינים בתרומה גדולה על התעשיות המזרימות שפכים אל המט"ש ובעיקר  

 של שפכי תעשייה וחקלאות. 
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 2020מט"ש נתניה איכות שפכים גולמיים בשנת  .93טבלה 

 חודש/יח'
 ספיקה

 מ"ק/יום

COD כללי 

 ק"ג/יום

BOD5 כללי 

 ק"ג/יום

TSS  105ºC 

 ק"ג/יום

 (TKNחנקן קיילדל )

 ק"ג/יום

 P-כללי כזרחן 

 ק"ג/יום

COD/BOD 

 ק"ג/יום

 2.90 520 3,949 18,012 17,579 50,941 61,897 ינואר

 2.96 582 4,626 65,638 26,535 78,644 54,881 פברואר

 2.21 536 3,680 40,352 23,183 51,287 54,677 מרץ

 2.51 519 3,830 11,281 22,720 57,035 52,470 אפריל

 2.92 957 4,600 20,632 15,447 45,145 53,174 מאי

 2.83 912 3,981 19,823 15,263 43,127 52,722 יוני

 3.72 498 3,757 13,914 13,145 48,943 54,140 יולי

 3.05 2,110 3,785 20,711 16,022 48,847 55,825 אוגוסט

 2.61 415 3,899 14,308 13,325 34,842 54,611 ספטמבר

 3.41 526 4,318 22,529 14,472 49,402 53,640 אוקטובר

 2.65 584 4,592 21,172 19,964 52,945 59,640 נובמבר

 2.59 609 4,895 36,542 28,630 74,165 56,919 דצמבר 

 2.9 605 4,159 25,409 18,857 52,944 55,383 2020ממוצע 

 2.6 474 3,646 21,953 17,197 45,450 53,682 2019ממוצע 

 8% 28% 14% 16% 10% 16% 3% 2019משינוי 

 - 875 4,373 33,523 26,970 61,581 72,877 ערך תכנוני 

 - 69% 95% 76% 70% 86% 76% מהתכן  %

 2.4 457 3,017 21,744 19,047 44,271 50,321 2018ממוצע 

 

 ( 94טבלה )ראה  קולחים

מהנתונים בטבלה עולה כי קולחי המט"ש עומדים באיכות להשקיה בלתי מוגבלת במהלך רוב חודשי השנה 

עקבי   באופן  שלישוניים  קולחים  הפיק  נתניה  מט"ש  אריתמטי.  חודשי  לממוצע  המירבי  לערך  בהשוואה 

ים באמצעות סינון י. קולחים שלישוניים הם קולחים בהם הורחקו המזהמים המיקרוביאל2020במהלך שנת  

 וחיטוי והם מוגדרים קולחים שניתן להשתמש בהם ללא מגבלה בהשקיה.

 2020מט"ש נתניה ניתוח איכות קולחים בשנת   .94טבלה 

 TSS BOD5 CODt TN 
חנקן 

אמוניקאלי  

 N-כ

זרחן   

- כללי כ

P 
Cl Na B 

 מ"ג/ל  מ"ג/ל  מ"ג/ל  מ"ג/ל  מ"ג/ל  מ"ג/ל  מ"ג/ל  מ"ג/ל  מ"ג/ל  חודש/יח'

 0.15 94 137 2.0 9.175 15.6 24 5.0 2.3 ינואר
 0.26 133 205 1.3 6.45 16.5 34 5.0 3.2 פברואר
 0.26 144 202 0.9 6.5 14.6 37 5.7 2.5 מרץ
 לא נבדק לא נבדק לא נבדק לא נבדק נבדקלא  לא נבדק 38 5.0 2.9 אפריל
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 0.22 145 225 4.2 7.5 16.0 33 5.0 2.6 מאי
 0.15 143 227 4.8 5.1 12.8 31.6 5.1 2.8 יוני
 0.22 145 234 2.6 5.6 13.2 29 5.0 2.8 יולי

 0.25 140 206 4.1 4.2 16.7 23 4.9 2.9 אוגוסט
 0.28 132 208 1.1 7.2 15.9 30 5.0 3.3 ספטמבר
 0.17 142 233 2.6 2.95 13.0 32 5.0 2.7 אוקטובר
 0.22 131 207 3.3 6.35 15.5 28 5.0 2.7 נובמבר
 0.25 158 242 1.3 9.37 17.3 27 5.0 3.0 דצמבר 
 0.22 137 211 2.6 6.4 15.2 30.6 5.1 2.8 2020ממוצע שנתי 
 0.19 107 156 2.8 6.7 14.8 26.8 5.2 2.6 2019ממוצע שנתי 

 16% 28% 36% 9%- 5%- 2% 14% 3%- 9% 2019-השינוי מ %
תקנות להשקיה בלתי 

 מוגבלת 
10/15 10/15 100/150 25/35 10/15 5/7 250/208 150/200 0.4/0.5 

 55% 91% 85% 51% 64% 61% 31% 51% 28% מהתקן הממוצע  %

חצה את הערך    2020ממצא נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא ערך המוליכות החשמלית אשר ברוב חודשי  

עלייה זו תואמת לעלייה בריכוז הנתרן בגובה   .ds/m  1.4המירבי לממוצע חודשי הנדרש עבור מי קולחין:  

. מקו עמק  2019-2020בריכוז הנתרן בין    28%ה נוספת של  יוכן לעלי  2019-ל  2018בממוצע שנתי בין    13%

חפר המחובר למט"ש נתניה מגיעים שפכים בעלי מוליכות גבוהה. זאת בשל מקור המים שהוא בחלקו הגדול 

 ל תרומת שפכי המפעלים והרפתות. מי בארות עשירים במינרלים וכן בש

 2018-2020נתוני מוליכות חשמלית במט"ש בית חירות בשנים  .95טבלה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חודש

מוליכות 

 2018חשמלית 

dS/m]] 

מוליכות 

 2019חשמלית 

dS/m]] 

מוליכות 

 2020חשמלית 

dS/m]] 

 תקן

[dS/m] 

 1.40 1.27 1.20 1.29 ינואר

 1.40 1.41 1.40 1.26 פברואר

 1.40 1.36 1.40 1.18 מרץ 

 1.40 לא נמדד 1.27 1.20 אפריל 

 1.40 1.53 1.49 1.24 מאי

 1.40  1.36 1.16 יוני 

 1.40 1.47 1.41 1.16 יולי 

 1.40 1.45 1.41 1.18 אוגוסט 

 1.40 1.68 1.36 1.19 ספטמבר

 1.40 1.46 1.29 1.25 אוקטובר 

 1.40 1.36 1.37  נובמבר 

 1.40 1.66 1.26 1.20 דצמבר 

  1.47 1.35 1.21 ממוצע 
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 רישוי עסקים 

הינו הסמכות העיקרית המסדירה את פעילותם של העסקים   1968חוק רישוי עסקים שנחקק בכנסת בשנת  

כל מטרה מופקד   על  לטובת הציבור הרחב, כאשר  נועד להבטיח מספר מטרות  זה  חוק  ישראל.  במדינת 

 . המשרד הממשלתי האחראי בנושא

 : להלן רשימת המטרות והמשרדים האחראים )נלקח מאתר משרד הפנים(

 .איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים: באחריות המשרד להגנת הסביבה ואיגודי ערים •

רת  מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות: באחריות המשרד לביטחון פנים )משט •

 .)ישראל

 . בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו: באחריות משרד הכלכלה  •

 .מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות: באחריות משרד החקלאות •

 .בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים: באחריות משרד הבריאות •

 המשרד לביטחון פנים )כבאות והצלה(. קיום הדינים הנוגעים לכבאות: באחריות  •

 . יה: באחריות אגף ההנדסה ברשות המקומית יקיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנ •

וביניהם בהקשר השפעת  בשנים האחרונות חלה עלייה ברמת המודעות לאיכות הסביבה בהקשרים רבים 

ין התעשייה לסביבה לא  התעשייה והעסקים על איכות הסביבה ובריאות הציבור. הסינרגיה המתבקשת ב

פעם נתקלת בקשיים רבים. מחד, השאיפה לרמת חיים גבוהה דורשת משאבי טבע רבים, ייצור תעשייתי  

לאנרגיות  לעבור  ערכי הטבע,  ולשמר את  קיים הרצון לשמור  גבוהים. מאידך,  וסיכונים סביבתיים  נרחב 

ו ו"נקיות"  ירוקות  דרישותלהסדיר  וטכנולוגיות  מפעלים.  להשקיע    סביבתית  מהתעשייה  מצריכות  אלו 

והן בעמידה בדרישות הסביבתיות. ללא שיתוף פעולה מלא, פורה וחיובי,    משאבים רבים הן בפן התפעולי

סביבתיות  להשלכות  ולהוביל  להיכשל  עלולה  זו  סינרגיה  הסביבתיים,  הרגולטורים  לבין  התעשייה  בין 

 .חמורות

הינו רגולטור מקומי  –איגוד ערים שרון ונמצא בקשר רציף עם כלל התעשיות כרמל  סביבתי אשר מפקח 

באופן ישיר לביצוע הסדרה סביבתית   םככלל, אגף תעשיות ובפרט, מחלקת רישוי עסקים אחראי  .במרחבו

 .בבתי העסק במרחב האיגוד

לחוק רישוי עסקים. הרפורמה הנוכחית ברישוי   34הצביעה מליאת הכנסת על תיקון    10/07/18בתאריך  

בין המטרות של חוק רישוי עסקים    -עסקים, הקרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי" מטרתה ליצור: איזון 
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ית לבין עידוד הפעילות הכלכל  - שמירה על הציבור מפני נזקים )בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכד'(  

 במשק וצמצום הפגיעה בעסקים.  

 2012-מומשלימה אותה. גולת הכותרת של הרפורמה    2012  משנתהמשך ישיר לרפורמה    הינהרפורמה זו  

ונגישות לדרישות החלות עליהם, יש לפרסם  וודאות, שקיפות  לייצר לבעלי העסקים  היא ההבנה שבכדי 

 מפרטים אחידים.  

ולייעל את תהליך הרישוי, ובעצם יש לומר תהליכי הרישוי,  משום שהיא  הרפורמה הנוכחית שואפת לשפר  

.  מגדירה תהליכי רישוי שונים המותאמים לסוגי העסקים השונים ומכאן שמה "רישוי עסקים דיפרנציאלי"

 .  01/01/19-ראשונה של הרפורמה נכנסה לתוקף בהפעימה ה

 עיקרי הרפורמה:  

מורכבות של העסק )מסלול קצר לעסק קטן, בינוני וכך  קביעת מסלולי רישוי המותאמים לרמת ה •

 הלאה(.

לוחות זמנים מחייבים את גורמי הרישוי כאשר אי מענה בזמן    –קיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון   •

 כמוהו כמענה חיובי.

מבוסס על אמון והעברת האחריות   –בעסקים פשוטים: פתיחת עסק על סמך תצהיר של בעל העסק   •

 לידי האזרח.

"משתלם" לבעל העסק להתאמץ עבור השגת הרישיון כי הוא    – רכה משמעותית של תוקף הרישיון  הא •

יישאר אצלו לאורך זמן )בשונה מרישיון שהושג במאמצים גדולים וכעבור שנה צריך לחזור שוב על  

 התהליך(.

 הדגשים במסלולי הרישוי המקוצרים:  

 .העברת האחריות לבעל העסק -פתיחת העסק על סמך תצהיר של בעל העסק  •

אחידות בפיקוח: פקח אחד לא יוכל לסתור/להוסיף על דרישות פקח אחר מבלי לקבל את הסכמת   •

 .הדרג הממונה

 . בחינת העסקים על פי קבוצת סיכון ולא כמקשה אחת  •

 .לוח זמנים מוגדר, אי מתן מענה מצד הרשויות נחשב כאישור •

דרישה לתיקון ליקויים וזאת במטרה  ועיצומים כספיים  הוספת כלי אכיפה לעסקים, כגון: קנסות,   •

 לשמור על האיזון בין הקלות לבעלי העסק לבין מטרות חוק רישוי עסקים.  

 . הארכת תוקף הרישיונות •
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כרמל הינו הגורם הסביבתי המוסמך להעביר תנאים ברישיון עסק לרשויות –איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון

 3ה. ככלל, בתהליך רישוי העסקים ע"י גורם סביבתי מתקיימת אבחנה בין  המקומיות בנושא איכות הסביב

 : A/B/Cקטגוריות המחולקות לפי האותיות הלועזיות 

• :A .מייצגת תעשייה כבדה, בעלת פוטנציאל זיהום סביבתי גבוהה המאופיינת בתהליכים מורכבים 

• :B  .מייצגת תעשייה בינונית, בעלת פוטנציאל זיהום סביבתי גבוהה 

• :C  בתי עסק קטנים עד בינוניים.מייצגת 

כך שחלק מהתעשיות   והתעשיות  העסקים  בין  ופילוח  אבחנה  מתקיימים  רישיון  בנוסף,  בחידוש  נדרשות 

 .שנתי/דו שנתי וחלק באופן תלת שנתי ויותר באופן

. איגודי ערים B-ו  Aהמשרד להגנת הסביבה הינו הגורם האחראי למתן/חידוש רישיונות עסק לתעשיות  

. בהתאם Cוהיחידות הסביבתיות הינם האחראים על מתן/חידוש/פיקוח על תנאים ברישיונות עסק לעסקי  

לכך, קיים שיתוף פעולה שוטף בין האיגוד לבין המשרד להגנת הסביבה במחוזות מרכז, חיפה ומחוז צפון.  

בין האיגוד לבין המחוזות השונים במשרד להגנת הסבי ידע, סיורים שיתוף הפעולה  בה מתבטא בשיתוף 

חלוקת  רגולטורית.  והעמסה  העסקים  מן  דרישות  כפל  למניעת  מתואמים  נפרדים  סיורים  ו/או  משותפים 

 העבודה מול המחזות נקבע לפי מיקום גאוגרפי ולפי הפילוח הבא:

סביבתית   ידהעיריית נתניה מפעילה יח) עמק חפר ונתניהמועצה אזורית פרדסיה, כפר יונה,  :מחוז מרכז •

תנאים סביבתיים בר נוקט האיגוד בכל הנוגע למתן  שיון יעצמאית הפועלת על אותם העקרונות שבהם 

 .(העסק. על כן, עיריית נתניה מוחרגת מן המדדים אשר מובאים בהמשך 

, זכרון  פרדיסזרקא,  -גרבייה, ג'סר א-מנשה, ג'ת, באקה אלמועצה אזורית  חדרה, אליכין,    :מחוז חיפה •

מועצה אזורית כרכור ו–גבעת עדה, פרדס חנה-חוף הכרמל, אור עקיבא, בנימינהעצה אזורית  מויעקב,  

   . אלונה

 מגידו   מועצה אזורית  :מחוז צפון •

 א.ת קיסריה ומרבית המרחב הימי מוגדרים כשטחים גליליים אשר להם לא קיימת רשות מקומית ברת סמכות.   *

שיתוף פעולה הדוק נוסף מתרחש אל מול הרשויות המקומיות. הרשויות, מתוקף תפקידן, מעבירות בקשה 

שפכים ועוד. מעבר לחוות דעת על תעשיות ועסקים בנושאים סביבתיים שונים דוגמת איכות אוויר, רעש,  

לחוות הדעת, מתקיים דיון מול מחלקות הרישוי במועצות לגבי כל חידוש או מתן רישיון עסק בנפרד. נציגי 

האיגוד פועלים מנקודת המוצא כי ללא התעשייה, מדינת ישראל לא תוכל להתקיים ולכן יש להוביל להסדרה  

מידה בתנאים. עם זאת, במידה ועסק נדרש סביבתית עסקים ולא להוביל לסגירת התעשיות מפאת חוסר ע
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ל לסגירת ילעמוד בתנאים ואינו מציג נכונות לעשות כן, יחד עם הרשות המקומית הרלוונטית, האיגוד יוב

 העסק המזהם.  

 עיקר העשייה של מחלקת רישוי העסקים מחולקת באופן הבא:  

 .Cיונות עסקי הוצאת סיורי ביקורת ופיקוח לצורכי מתן/חידוש ועמידה בתנאי ריש  .א

 מעקב ביצוע אחר דרישות האיגוד מעסקים אשר אינם עומדים בדרישות הסביבתיות.  .ב

 ליווי העסקים החדשים והישנים בהסדרה סביבתית.   .ג

 .B-ו Aליווי ושיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה בסיורי פיקוח למפעלים מסוג   .ד

 ליווי ושיתוף פעולה עם המועצות האזוריות במתן תנאים נוספים ברישיונות העסק לכל המפעלים.   .ה

   . Cבקשות למתן/חידוש רישיונות עסק מסוג  78קיבל   האיגוד 2020בשנת 

 2020מספר בקשות רישוי עסקים שטופלו ע"י האיגוד בשנת   .56תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  בקשות הוגשו כבקשה בעלת מס' פריט נוסף למרכזי  8*       
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אור עקיבא בנימינה ת'ג זכרון יעקב

חדרה חוף הכרמל מגידו מנשה

 2020פילוח סוגי העסקים טעוני הרישוי לשנת  . 57תרשים 
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 תוכניות הפיקוח  

לפקח על עמידה    ועדהנ. התוכנית  Cבוצעה בקרב בתי עסק המסווגים כרישיונות    2020תכנית הפיקוח לשנת  

בתנאים סביבתיים ברישיונות עסק. בוצעה חלוקה בין עסקים אשר קיבלו "תנאים מוקדמים" מהאיגוד וטרם 

 הגיעו להסדרה סביבתית רשמית ובין עסקים אשר להם רישיון עסק בתוקף.

זאת ראוי לציין שמשבר הקורונה לא פסח על תכנית הפיקוח וזו אינה עמדה ביעד הראשוני שהוצב לה ו

ועוד יותר ברבעון   3מפאת הוראות החירום השונות. בעוד הרבעון הראשון והשני הושלמו במלואם, ברבעון 

 , הוחלט לעצור את תכנית הפיקוח על מנת לשמור על "הקפסולה" הקיימת באיגוד וכן, על שלום המפקחים. 4

לא מבוטל של עסקים קיים חוסר בתיעוד פינוי שמן משומש וכן, נמצאו הפרות   פרמסבמהסיורים עלה כי  

דה בסיורי הפיקוח מורה על העברת סיכומי סיור בכתב ושונות של התנאים ברישיון העסק. מתודולוגיית העב

בסוף כל סיור פיקוח אל בעל העסק. כל הדרישות להשלמות מידע, פעולות מתקנות, תאריכי יעד והוראות 

ספות שהובאו לידיעת העסקים השונים בעזרת סיכום הסיור שנשלח אליהם, תויקו בתיק האישי של כל נו

עסק הן באיגוד והן במועצה. באופן זה, כאשר בעל עסק יידרש לחידוש רישיון עסק, תיבחן עמידת העסק  

ההשלכות יבואו    בטיפול הליקויים שהוצגו בסיכום הסיור. במידה ולא מתקיים שיתוף הפעולה מצד העסקים,

לחוק רישוי עסקים בדגש על הוספת   34לידי ביטוי בחידוש הרישיון. בנוסף, האיגוד בוחן את עיקרי תיקון  

כלי אכיפה לעסקים, כגון: קנסות, עיצומים כספיים, דרישה לתיקון ליקויים וזאת במטרה לשמור על האיזון  

 בין הקלות לבעלי העסק לבין מטרות חוק רישוי עסקים.
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חדרה עמק חפר בנימינה מגידו מנשה פרדס חנה זכרון יעקב

 לפי רשויות במרחב האיגוד  2020פילוח תוכנית פיקוח  .58תרשים 
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 :  2020דוגמאות לעסקים שביצעו הסדרה בשנת 

לאחר סיור פיקוח לצורך  ו. המסעדה קיבלה תנאים מוקדמים, בחדרה בקניון מול החוף Freshמסעדת  .1

 .המשך הסדרה, נמצא כי ניתן להעביר למסעדה תנאים קבועים ברישיון העסק

  פרכן, בעזרת הסיורים נכנסו עוד מסהתקין פילטר לפליטות מחדר הצבע. כמו בחדרה מוסך סע לאט  .2

 עסקים לתוכניות ניטור השפכים של האיגוד והתאגידים באזור.

מוסך ימיני אברהם )עמק חפר( לאחר דוח סיור, הפסולת מחוץ לשטח העסק פונתה והחריצים ברצפה   .3

 התפעול שאמורה להיות אטומה, נאטמו.

ושאי חומ"ס טופלו ע"י החברה וחלק  קוסמופארם )עמק חפר( לאחר דוח סיור, חלק מההפרות בנ .4

 מההפרות הועברו לטיפול מחוז מרכז.  

 מוסך מוסטפא אבו עביד )מנשה( לאחר דו"ח סיור, ההפרות טופלו וסודרו. .5

 

במרחב. התוכנית תעסוק במיפוי, היכרות ובחינת עמידה    Bתתרכז סביב תעשיות    2021תוכנית הפיקוח לשנת  

 B-ו   Aת למילוי "מנגנון הפיקוח לקביעת כמות סיורים לתעשיות  ימופנ  2021שיון העסק. שנת  יבתנאי ר

. לימים, כאשר המנגנון B-ו  Aבאיגוד". מנגנון זה נועד למפות ולאפיין את כלל התעשיות באיגוד בסיווג  

נה כללית של כמות הסיורים השנתית הרצויה בכל תעשייה. המנגנון בנוי על פי ימולא, האיגוד יקבל תמו

לנוסח מועבר  הניקוד  ניקוד.  מקבל  סביבתי  סקטור  כל  מס  וממנה  הניקוד.  כמות   פרמתקבל  על  המצביע 

 הסיורים הרצויה במפעל לכל פרק זמן.  

 מנגנון לקביעת פוטנציאל זהום של מפעלים .96טבלה 

A= /)4)אוויר + שפכים + רעש + פסולת  ממוצע =
: הנוסח

(a+b+c+d)*e 

B= יש/אין PRTR 
 

C= "ס דירוג חומ    

D= רגישות האזור   

E=התנהלות המפעל   

המקבל את מירב כובד המשקל בניקוד האיגוד לתעשיות הינו נושא "התנהלות חשוב  ניתן להבחין כי נושא  

שניתן יגדיר    איכות הסביבההמפעל". הסיבה לכך טמונה בעובדה כי במידה והעסק ישתף פעולה, אחראי  

כונות לעמוד בסטנדרטיים הסביבתיים הנדרשים, יזכה נביע  יגיב בהתאם לדרישות ובעיקר  יו  ,לפנות אליו

לפחות סיורי ביקורת ואכיפה. נקודת המוצא שהאיגוד מאמץ היא העובדה כי מפעל כזה יהיה בעל אינטרס 

לו.   הסמוכים  והתושבים  הסביבה  איכות  לשמירת  הבאואחריות  השונים   ה הטבלה  הסקטורים  את  מציגה 

 : 0–2והציונים הניתנים להם בטווח של 
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 ציונים הניתנים לסקטורים שונים על פי תנאי רישיון עסק  .97טבלה 

 
 קריטריון 

 

ישיון  רנאי פירוט/דרישות על פי ת

 סקע
 דרגה

 0-2פליטות מזהמים לאוויר   1

 

ערך   תוומפעלים בעלי צריכת אנרגיה ש

אגרת ב מחויביםטון מזוט )  3000מעל 

 ניטור(

2 

 

ערך   ותמפעלים בעלי צריכת אנרגיה שו

אגרת  מ יםטון מזוט )פטור 3000מתחת 

 ניטור(

1 

 

פליטות של מזהמים מארובות 

 תהליכיות
1 

 2 פליטות לא מוקדיות  

 0-2 0 /אין 2 יש – חדר צבע 

 0-1 0 /אין 1 יש –דוד קיטור  

 0-1 1 אין/0  יש -דיגומים בשנה פרמס 

 0-1 1 אין /0 יש  -ניטור רציף 

 0-2 מפגעי ריח ותלונות 

 0 0 0 סה"כ 38

 0-2שפיעת שפכים לחודש  2

 2 מ"ק לחודש  2000מעל  

 1 מ"ק לחודש 2000-ל 100בין  

 0 מ"ק לחודש  100-מתחת ל 

 

קיים מתקן קדם שהוא לא מפריד שמן  

 1/לא קיים 0
0-1 

 

פינוי שפכים לאתר מורשה 

תדירות בדיקות להבין גם 

  בשנה

 2 שפכים מסוכנים או תמלחות לפינוי

 0 0 0 סה"כ 56

 0-2 סטוריית תלונותיה  רעש  3

 טיפול וניהול פסולת  4

 1- מיחזור ושימוש חוזר  

 

סביבת המפעל, גדר המפעל, שטח  

 ( 1מלוכלך /0פתוח סביב המפעל )נקי 
0-1 

 1 פינוי פסולת למטמנה 

 2 מסוכנת פסולת  

    סה"כ 4

    Aסה"כ מדד  

 ס "דירוג חומ 5
 A 2מפעל מדורג  

 B 2מפעל מדורג  

 C 1מפעל מדורג  
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 0 ס " אין חומ   

    סה"כ 5
 1 היתר פליטהבעל  IPPCמפעל   וג מפעל וסי 5

 0 מפעל רגיל   

    סה"כ 

8 
ה )מסחרי  ירבה לאוכלוסייק

 נחשב אוכלוסייה( 

 1 מ'  500עד  

 0.5 מ' 500-1,500 

 0 מ'  1,500מעל  

  1קרבה למי תהום/נחל וכיו"ב )  זיהום קרקע/מקורות מים 9

 רחוק(  0קרוב/
0-1 

  סה"כ 
 

 

 

התנהלות המפעל והיסטוריית  

אירועים וחריגות בערכי 

 אוויר, שפכים 

 0.1 טובה 

 0.25 בינונית  

 0.4 נמוכה 
 

 :2020יעדים שהושגו בשנת 

 מלא עם נציגי הרשויות הרלוונטיים.   שיתוף פעולהמתן מענה לכל בקשות הרישוי בתחומי האיגוד תוך  .א

עסקים   40-הובילה להסדרה והסברה סביבתית ל  2020תוכנית פיקוח )נפרדת ממתן/חידוש רישיון(   .ב

סקים ביצוע. התוכנית התרכזה בע  80%עקב מגבלות הקורונה, התוכנית הופסקה לאחר    . ברחבי האיגוד

 בעלי השלכות סביבתיות.  Cהמסווגים כעסקי 

ערביות   .ג ברשויות  סביבתית  מקומית  –הסדרה  האיגוד,   מועצה  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  פועלת  ג'ת 

 נרקמים במקביל. שיתופי פעולה נוספים

מועצה מקומית  עמק חפר ומועצה אזורית  כתיבת מפרטים אחידים כלליים ופרטניים לרשויות המקומיות   .ד

 .כרכור-הפרדס חנ

 כתיבת נוהל "העברת בקשות רישוי לאיגוד" והפצתו לרכזי הרשויות החברות באיגוד. .ה

 שיתוף פעולה עם המשטרה הירוקה במבצע אכיפה נגד מפגעי שמן משומש ממוסכים. .ו

 סיורי פיקוח על עמידה בהיתרי רעלים. .ז

 : 2021יעדים נוספים לשנת 

 .Cהמשך פיקוח וליווי על מתן/חידוש ועמידה בתנאים ברישיונות עסק מסווגי  .א

 .  Bיישום תוכנית פיקוח ומעקב לעסקים המסווגים כעסקי  .ב

 ברשויות הערביות.  Cהמשך מתן דגש על הסדרה סביבתית לעסקי  .ג
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יעקב,  המשותף לרשויות  פתיחת מרכז רישוי משותף הראשון באיגוד   .ד זכרון  עדה,   בעתג–בנימינהשל 

 כרכור. –מנשה, פרדס חנה

 מיגור מפגעי ריח כתוצאה מפעילות של עסקי מזון או פסולת.  .ה

 שיון העסק.יהכנסת טכנולוגיות חדשות לניטור מזהמים לעזרת פיקוח על עמידה בתנאים בר .ו

 בשיתוף הרשויות המקומיות.הוצאת צווים מנהלתיים לסגירת עסקים המייצרים מפגעים  .ז

 . 1992, 1990תלונות רעש תוך מבדקי רעש ע"פ תקנות למניעת מפגעים טיפול ב .ח

 הסמכת עובדי מחלקת רישוי עסקים ל"צוות מריחים".   .ט
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 אגף תכנון, קיימות וחינוך 

שרון הסביבה  איכות  לשמירת  ערים  איגוד  של  הסביבתית  ההשפעות -המדיניות  בצמצום  מתמקדת  כרמל 

השליליות של פעילות האדם ובהקטנת הצריכה והשימוש המואץ במשאבי הטבע. כפי שניתן לראות בפרק  

וד,  מתכלל את מגוון ההיבטים ההומאניים שבאיכות הסביבה. בשונה מהאגפים האחרים באיג  זה זה, אגף  

המתמחים במתן פתרונות לזיהומים סביבתיים כמו אוויר, קרקע, מים, תהליכי יצור, רעש, קרינה וכו' אשר 

דורשים הבנה וידע מוכווני מדע מדויק )הנדסה, כימיה, פיסיקה וכו'(, אגף זה מתמחה בהיבטים האנושיים 

האגף, מעשיר את השלם באיגוד  שבתחום הסביבה. האגף בנוי משלושה עוגנים כאשר כל עוגן תורם למכלול  

 כולו ומקנה לציבור התושבים שירות מהמעלה הראשונה.  

באגף מתמקד ב על תכנון הסביבתי העוגן הראשון  הינה שמירה  . מטרתו העיקרית של התכנון הסביבתי 

האקולוגית האינטרס הסביבתי ועל האיזון בין שימור לפיתוח תוך כדי התייחסות תמידית לתכלול המערכת  

ה תחום  הינו  באגף  השני  העוגן  הבא.  הפרק  בתת  שיורחב  התושבים   קיימותכפי  בציבור  ערכיו  ושילוב 

ובקהילות במרחב האיגוד. לכך חותר האיגוד בעבודתו בהיבט הקיימות ובשנה האחרונה, כפי שניתן לראות 

את ערכי הקיימות הן בתוך  בתת הפרק "קיימות", נעשה מאמץ רב והושקעו כספים לא מעטים על מנת לחזק  

או החינוך לקיימות. חינוך הסביבתי  הארגון והן בקרב ציבור התושבים במרחב. העוגן השלישי הינו תחום ה

החינוך  במוסדות  הטבע  על  והשמירה  הסביבה  איכות  הקיימות,  ערכי  בהטמעת  מתמקד  באיגוד  החינוך 

יל בתוכו עשייה רבה שמאופיינת בתהליכים . החינוך הסביבתי מכ18הפורמאלי והבלתי פורמאלי עד לגיל  

ארוכי טווח כאשר "זריעת הזרעים" של ערכי הסביבה והטבע בקרב הילדים בהווה נותנת את עיקר פירותיה 

כאשר אותם ילדים מגיעים לעולם הבגרות בתקווה שינחילו את שלמדו ויעבירו את ערכי החינוך הסביבתי  

מרחי חינוך  הפרק  תת  הבאים.  לדורות  בשנה גם  הסביבתי  החינוך  בתחום  באיגוד  העשייה  על  ומפרט  ב 

 האחרונה.

 תכנון סביבתי 

ככל שהולכת וגוברת בעולם ההכרה שקיימות היא חלק נכבד וחשוב מסדר היום הציבורי, כך גוברת ההבנה 

שבעזרת תכנון קשוב לסביבה ופיתוח מתחשב בה, ניתן יהיה למנוע בעיות ולשפר, לאין ערוך, את איכות 

יינו וחיי ילדנו. חיי האדם המודרני כרוכים בביצוע שינויים בלתי פוסקים בסביבה בה הוא חי. השינויים ח

,  (מגורים, תעשייה, מסחר, תיירות )  יה ליעודים שוניםיכוללים בין השאר: עיבוד האדמה לצרכי חקלאות, בנ

ת את והמספק  ןהוהרישוי  התכנון  ת  ווכד'. מערכ  חציבה וכרייה, סלילת דרכים, ניצול משאבים לצרכי אנרגיה

 שינויים אלה בסביבה.  להמסגרת החוקית 
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שואף להטמיע את נושאי איכות הסביבה   , אשר הינו בעל ראייה אינטגרטיבית ורב תחומית,התכנון הסביבתי

, ולהטמיע תפיסות ובבקשות להיתרים המוגשים על פיהן  תבתוכניוהשונים כבר בשלבי התכנון הסטטוטורי  

גופי התכנון המרכזי   סביבתיות במדיניות הממשלה וברשויות המקומיות. כל זאת ברמה הארצית אל מול 

 התכנון ברשויות.  ותהוועדוברמה המקומית אל מול השלטון המקומי ו

ה יהראייה הסביבתית המתקדמת שואפת להטמיע בקרב הרשויות ומקבלי החלטות תפיסות תכנוניות של ראי

 א.פיתוח בר קיימ בשפת התכנון שיקולים של ותהנקרא ,כוללת וארוכת טווח

הציבורי   המרחב  הנגשת  אקלים,  מיקרו  קיימא,  בת  תחבורה  ומקדם  מעודד  סביבתי  מקיים, תכנון  באופן 

התחדשות עירונית, הפחתת המזהמים באוויר, במים ובקרקע, הפחתת עוצמות הרעש והקרינה ושמירה על 

 שטחים פתוחים. 

ונותן את חוות   מקומיות ומפורטות  תוכניותהכנת    מלווהבמסגרת העבודה השוטפת בתכנון הסביבתי האיגוד  

ואדריכלי האיגוד באופן שוטף למהנדסי  מלווהף, . בנוסדעתו גם לתוכניות מתאר ברמה הארצית )תמ"אות( 

, ולעיתים אף מהווה "זוג עיניים נוסף" המקומיות בנושאים סביבתיים הרלוונטיים לתחום עיסוקם  הוועדות

ובעדכוני   עסק.    וועדההבשטח  ובתי  למפעלים  שניתנו  קודמים  ואישורים  מהיתרים  חריגה  וישנה  במידה 

ובהמשך גם ברישיונות עסק, מבטיחים   4טפסי    איגוד במתן היתרים,התנאים הסביבתיים הנקבעים ע"י ה

רפתות, לולים   ,ה, מלאכה, מסעדות, גני אירועיםישהפעילות הכלכלית בסביבתם של תושבי האזור )תעשי

לסביב מטרדים  במינימום(  )או  ללא  תפעל  גיבוש   השתתפות  ה. וכד'(  של  המוקדמים  בשלבים  האיגוד 

 .הבטחת האינטרסים הסביבתיים לטווח הארוךאת כניות מאפשרת ותה

כניות רבות מהווה פוטנציאל לפגיעה סביבתית, דבר המחייב את ביצועה של בדיקה סביבתית, ושל ת  מימושן 

הת של  הוצאתה  טרם  עוד  התווזאת  סוגי  מגוון  הפועל.  אל  פוטנציאל וכנית  מהווים  אשר  והמבנים  כניות 

מחצבות, מתקנים חקלאיים, מבני  ,כניות בניין עיר, מפעלים, כבישיםות)נרחב ביותר    נוילפגיעה סביבתית ה

נה י ה  תוכניתשל כל סוג    הכאשר השפעתכו'(,  מסחר, מתקני קיט ונופש, מרפאות ובתי חולים, מסעדות ו

ל הה ייחודית  חדש  כביש  של  העיקרית  הסביבתית  השפעתו  לדוגמא,  אל י.  ממנו  אוויר  מזהמי  פליטת  נה 

יבתו הקרובה, לצד פוטנציאל יצירתם של מטרדי רעש כתוצאה מתנועת כלי הרכב. לעומת זאת, מרבית סב

הסביבתי מרפאותוהשפעתן  של  חולים  ת  שפכים  ותטמונ  ו/בתי  מבנים   מסוכנים  בפליטת  פסולת.  ו/או 

ל שפכים חקלאיים מהווים פוטנציאל לפגיעה סביבתית הן על ידי יצירת מטרדי ריח והן על ידי הזרמתם ש

חוות   הצגתלעיתים    תה של פרויקטים שונים, נדרשיאו היתרי בני  תוכניותל מנת לבחון  ה. עמזוהמים לסביב

 ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות של הפרויקט   ( הערכת1: )דעת סביבתית. מטרותיה של חוות דעת זו

קביעת הצעדים בהם יש לנקוט על מנת למזער ולמנוע (  3) הערכת השפעתה של הסביבה על הפרויקט(  2)
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חוות הדעת סוקרת את כלל המשתנים: מיקום המבנה וההשפעה על איכות החיים  יים.  את המפגעים הסביבת

בנוסף, .  במקום, השפעת פעולות הבנייה על הסביבה, אופי העבודה ופוטנציאל הזיהום והפגיעה הסביבתית

השוואה בין המצב הקיים או הפוטנציאלי לבין התקנות והערכים המקובלים על חוות הדעת הסביבתית לערוך  

במידה וישנה הפרה או סטייה מציגה חוות הדעת המלצות לתיקון המפגע והרחקתו וזאת טרם   -  ברשויות

 .  גרימת נזק משמעותי

 מקומיות לתכנון ובנייה  הוועדות

 הוועדותעשר י המתכנן הסביבתי שלו בכרמל מיוצג על יד-איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

 מקומיות לתכנון ובנייה: 

 )לשעבר שומרון(  שובי הברוןיימקומית לתכנון ובנייה  ועדהו .1

 חדרה מקומית לתכנון ובנייה  ועדהו .2

 מנשה אלונה מקומית לתכנון ובנייה  ועדהו .3

 חוף הכרמל מקומית לתכנון ובנייה  ועדהו .4

 עמק חפרמקומית לתכנון ובנייה  ועדהו .5

 שרונים מקומית לתכנון ובנייה  ועדהו .6

 פרדס חנה כרכור מקומית לתכנון ובנייה  ועדהו .7

 עירון מקומית לתכנון ובנייה  ועדהו .8

 יזרעאלים מקומית לתכנון ובנייה  ועדהו .9

 כפר יונה מקומית  ועדהו .10

התכנון המקומיות, ומעניק חוות דעת בכל הבקשות להיתרי בנייה   הוועדותבמסגרת זו נוכח האיגוד בישיבות  

 שלהן השלכות סביבתיות, וקובע את התנאים הסביבתיים להוצאת היתרי בנייה.  

ל  2020במהלך שנת   התייחסויות סביבתיות  ונמסרו  בנייה, בקשות להיתרי    279-הועברו לטיפול באיגוד 

 .4בקשות למידע וטפסי 
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 2020בשנת שניתנו להן חוות דעת על ידי האיגוד בקשות להיתרי בנייה  .59תרשים 

 

 

כפרי(  -אחד ממאפייניו הבולטים של האיגוד הוא היותו הטרוגני. קיימת שונות רבה בצורת היישובים )עירוני

ערבים(, ובצרכים המקומיים, הן הפיזיים והן החברתיים. הטרוגניות זו משפיעה -)יהודיםובאופי תושביהם  

 על מגוון הנושאים בהם מטפל התכנון הסביבתי באיגוד. 

בין שאר הנושאים שנבחנו היו: מבני תעשייה, מרכזים מסחריים, רפתות, חוות סוסים, לולים, חממות ובתי  

ן, קאנטרי קלאבים, מסעדות ובתי קפה, מוסכים, מסגריות, נגריות, אריזה, חניונים תת קרקעיים, בתי מלו

 תחנות דלק, גני אירועים, בריכות שחיה )פרטיות וציבוריות(,מאגרי מים בעלי פאנלים סולאריים  ועוד.

עם הזמן הולך וגובר הצורך בקבלת חוות דעת סביבתית לבקשות, וזאת מתוך ההבנה שתכנון סביבתי נכון  

ן דילמות מקומיות של שימור מול פיתוח ועוד. התכנון הסביבתי יכול לשמש ככלי עזר בידי  יכול לגשר בי

 מקבלי ההחלטות, ובכך למנוע מטרדים סביבתיים.

   2020מספר דוגמאות מרכזיות לבקשות להיתר אשר טופלו באיגוד בשנת 

 13/  1א/  10תמ"א    וכניתת-"אורות רבין"באתר    70,80  מחז"םבקשה להיתר בנייה למבנים ומתקנים עיליים  

  ים מחז"מהאיגוד נתן את חוות הדעת להיתר בנייה הכולל את המבנים והמתקנים העיליים של יחידות ייצור  

. בכדי לקדם את תהליך הרישוי הועבר אישור לבניית היסודות בשיתוף עם המשרד להגנת 80,  70  –

 חוות הדעת של האיגוד התייחסה למספר נושאים, לרבות הנושאים הבאים:. הסביבה

 התייחסות לאבק הפחם מערימות הפחם .א

לבחון ולאשר פתרון לנושא פיזור  במסגרת תנאים מקדימים לקליטת הבקשה שבנדון, איגוד ערים נדרש 

 , אל השכונות הקיימות והעתידיות שבסמוך לתחנה."האבק מערימות הפחם באורות רבין

יישומיים   יבחנו אמצעים טכנולוגים  זו, נקבע מתווה אשר במסגרתו  במטרה לעמוד בדרישה מקדמית 

צועי משותף לאיגוד  להפחתת אבק הפחם מערמות הפחם. האמצעים הטכנולוגים נבחנו ע"י צוות המק
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חדרה עמק חפר חוף הכרמל מנשה אלונה   עירון

פרדס חנה כרכור יישובי הברון שרונים כפר יונה יזרעאלים
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חשמל ולחברת  מיטביים    ערים  ואמצעים  טכנולוגיות  לבחון  שמטרתו  ספרות  סקר  עריכת  באמצעות 

 להפחתת פליטות אבק ממערומים דומים בעולם.

  אשר גם   -בעלת השפעה כפולה  בהתאם לסקר החלופות הוסכם, ע"י הצוות המקצועי על התקנת רשת  

   לוכדת חלקיקים. מפחיתה את עוצמת הרוח וגם 

 הזרמת מי קירור לנחל חדרה   .ב

שעה. עם השבתת  למ"ק    16,000בספיקה של    1-4חידות ייצור של  יכיום מוזרמים  לנחל חדרה מי קירור מ

של מי ים )ולא מי קירור(    4משך ההזרמה לנחל חדרה באמצעות הפעלת משאבה של יחידה  ית  1-4יחידות  

 .2יצוע עבודות תחזוקה תופעל משאבה של יחידה באופן קבוע בדומה למצב הנוכחי. בעת ב

 התייחסות לפי פריטים בעלי השלכות סביבתיות .ג

האיגוד התייחס למספר פריטים בעלי השלכות סביבתיות, כגון ארובות ומאצרות, ובדק את עמידתם  

 בדרישות הסביבתיות הרלוונטיות. 

 אפיון מקורות רעש וחיזוי עוצמות רעש בסביבה  –סקר רעש  .ד

רובע  -על פי ממצאי סקר הרעש, צפויה חריגה ברמות הרעש בקולטים הנמצאים בשכונות המתוכננות 

ובשכונת הפרפרים הצמודה לשכונת חפציבה הקיימת. נציין כי חריגה   "אורות רבין" הים מדרום למתחם 

 . 1-4זו צפויה ללא טיפול ביחידות 

 לטיפול במוקדי הרעש הקיימים  תוכנית  .ה

ב  תוכנית כיסוי  הטיפול  אוויר,  מניפות  של  אופקיות  תעלות  על  אקוסטי  בידוד  השאר  כין  כללה  רעש 

אקוסטי מסביבת למחברי ההתפשטות במניפות, בידוד אקוסטי על צנרת מניפות אוויר אטימה, משתיקי  

 קול במאווררים של מסועי הפחם והרכבת חלונות ותריסים אקוסטיים ע"פ הצורך.

 ין היתר בתנאים הבאים:לבסוף אישר האיגוד את הבקשה ב

אשר גם מפחיתה   -בעלת השפעה כפולה ירשם בגוף ההיתר כי יותקן פתרון טכנולוגי מסוג של רשת י .1

הרשת תלווה בהתקנת מערך ערפול בהפעלה אוטומטית ובאופן   את עוצמת הרוח וגם לוכדת חלקיקים. 

 מבוקר על ערמות הפחם, בנוסף לשיפור תנאים תפעוליים.

מפורטת לאישור איגוד ערים לפתרון טכנולוגי מסוג    תוכניתתוך חצי שנה מיום הוצאת היתר זה תוגש   .2

כפולהשל רשת   חומר   התוכנית.  בעלת השפעה  סוג  לרבות  הפן המסחרי(  )ללא  טכני  תכלול מפרט 

הערפול    ומערך  הרשת  של  והמיקומים  הערפול  סוג  הרשת,  של  הניקוי  אופן  הרשת,  ממדי  הרשת, 

 בשטח. 

, יחל יישום הפתרון של  13/  1א/   10תמ"א    תוכנית,  2022תנאי להפעלת המחז"ם ולא יאוחר מיוני  כ .3

 . 2023וחר מיוני ויסתיים לא יא בעלת השפעה כפולה רשת 
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 נפרד בלתי  וחלק  מחייב מסמך  יהיה ,  "הזרמת מים לנחל חדרה, חישובים הידראוליים"–  פרשה טכנית .4

 .  יםמחז"מה של  הבנייה מהיתר

 בקשה להיתר להקמת מרכז תחבורה משולב חדרה 

האיגוד נתן את חוות דעתו למרכז התחבורה המשולב בחדרה. המרכז ייבנה בסמוך לתחנת רכבת חדרה מערב 

וצפוי להחליף את התחנה המרכזית בחדרה ולהוות מרכז שירות תחבורתי עירוני ובין עירוני, כאשר מערבית 

 אליו צפוי לקום פארק תעסוקה )אנרג'י פארק(.  

אלף מ"ר, בניין משרדים   3.5-ה התחנה, טרמינל אוטובוסים בשטח של כהבקשה כללה: מרכז תחבורה, מבנ

אלף מ"ר כ"א, חניון    18-אלף מ"ר, שני חניוני תת"ק בשטח של כ  41-בן ארבע קומות בשטח כולל של כ

 אלף מ"ר.   5-אלף מ"ר ושטח מסחרי במפלס הרחוב בשטח של כ 10-במפלס הרחוב בשטח של כ

 היבטים סביבתיים מרכזיים :

 עשר .1

להוראות   הרעש 0473280-302  התוכנית בהתאם  מפלסי  את  המעריכים  אקוסטיים  דוחות  צורפו  לבקשה   ,

האקוסטיים   הדוחות  והקריטריונים.  התקנות  בדרישות  ועמידה  המוקצות  הרעש  לזכויות  בהתאם  הצפויים 

 נבדקו ואושרו ע"י המשרד להגנת הסביבה, כנדרש על פי התב"ע. 

 זיהום אוויר   .2

זיהום   כל  הנושא  התקבלה  לא  אך  מזון  ובעסקי  קרקעיים  תת  חניונים  אוורור  במסגרת  בחלקו  טופל  אוויר 

 התייחסות להערכה כמותית של פליטות מכלי תחבורה אשר יהיו במרכז תחבורה.

 שפכים ונגר עילי  .3

אחד לכל אזור. כמו כן, תוכנן מפריד דלק לכל הליטר    3,500מפרדי שומנים בנפח    4לאזורי המסחר תוכננו  

 ליטר כל אחד.   2,100חניון בנפח של 

 פסולת  .4

  בתוך חדר  7.20אשפה, ובמפלס   דחסניות 3 יותקנו ומצונן סגור חדר בתוך הסגור החניון  בחלל 0.00 במפלס

למערכת הפיקוד  סגור ומצונן שאינו פונה ישירות לחזיתות תותקן דחסנית אשפה נוספת. הדחסניות יחוברו  

והבקרה עם שעון אשר ידומם את הדחסניות אוטומטית בשעות הלילה. בנוסף ישנם גם חדרי אצירת ביניים 

 אשר קולטים פסולת ומרכבי מחזור כשלב ביניים ומפונים על בסיס יומי לחדר האצירה המרכזי.

לאוטובוסים חשמליים לבסוף, אישר האיגוד את הבקשה בתנאים שכללו בין השאר התקנת עמדות טעינה 

 בהתאם ל"הוראות ותקנות להתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי" 

 

 



 

254 
 

 בקשה להיתר הקמת מאגר מים הבונים 

של   איגום  לתוספת  הבקשה  לאיגוד  הוגשה  הכרמל,  חוף  המים  מפעל  להרחבת  מלמ"ק     3.0-3.3בהתאם 

מלמ"ק. המאגר מוצע על שטח המעובד ומוחזק    5.5בבניית מאגר בשטח הבונים בנוסף לאיגום הקיים של   

 2ת לכביש  כיום ע"י קיבוץ הבונים. השטח נמצא דרומית לשטחי צרופה, צפונית לשטחי עין איילה ומזרחי

דונם, שטח מישורי הגובל מצפון בכביש הגישה   505-. סך השטח הינו בגודל ברוטו של כ(כביש החוף)

 , מדרום וממזרח בשטחים חקלאיים.  2למושב הבונים, ממערב בכביש 

כלור  מכלי  שני  לרבות  חקלאית,  להשבה  מהמאגר  ביציאה  הקולחים  חיטוי  מערך  את  כוללת  הבקשה 

 משאבות מינון ובקרה על כמות הכלור הנותר.הממוקמים במאצרה, 

והאיגום  הקיים  האיגום  את  הכוללת  איגום  קיבולת  מול  הפוטנציאלית  הקולחים  כמות  נבחנו:  בבקשה 

ע"ג המים, פוטנציאל למטרדי ריח, איטום ומרחקים   PVהמבוקש, השפעות אקולוגיות שבהוספת מערכת  

 מקידוחי מים סמוכים.

 שלישוני במט"ש חדרה בקשה להיתר למבני טיפול 

רשויות שונות: אור עקיבא, חוף   7ומטפל בשפכי    1994מט"ש חדרה הינו מט"ש אזורי אשר הוקם בשנת  

ים(, בנימינה )בית חנניה ושדות  ג'סר א-הכרמל  פרדס חנה-גבעת עדה,  וקיסריה.  -זרקא, חדרה,  כרכור 

של   יומית  לספיקה  תוכנן  ל  38,000המט"ש  האקוויוולנטי  הספיקות   190,000-מק"י  ממוצע  ע"פ  נפש. 

של   ב  2019השנתי  פועל  )כ  80%-המט"ש  המתוכננת  ההידראולית  וב  30,500  -מהספיקה    75%-מק"י( 

 ס האורגני המתוכנן.( מהעומBODיום \ק"ג 10,500-מהעומס האורגני המתוכנן )כ

הנדרשת  באיכות  קולחים  להפקת  וחיטוי  סינון  הכולל  שלישוני  טיפול  מערך  הוספת  הינה  הבקשה  מהות 

 להשקיה ללא הגבלה ע"פ תקנות בריאות העם. לבקשה צורפה פרשה טכנית.

מק"י. ספיקה זו תואמת   48,000בהתאם לפרשה הטכנית הבקשה מתבססת בשלב א' לספיקת התכן של  

מק"י    60,000. בשלב ב' מתוכננת ספיקה של   2015-2018קת השיא שהתקבלה במט"ש בין השנים  לספי

 נפש.    300,000-האקוויוולנטית ל

משאבות( להזנת קולחים שניוניים לטיפול שלישוני, מתקן    4הבקשה כוללת: מערך שאיבה )בור שאיבה עם  

)קולחים   שטיפות, מערכת שטיפה נגדית  אוויר ומיםסינון חול גרביטציוני, תא קולחים מסוננים, תא מי  

 , מערכות חשמל ובקרה.UVמסוננים(, מתקן חיטוי 

 רדימיקס מבוא כרמל 

המרחבית לתכנון ובנייה יזרעאלים )אשר אחראית בין השאר על מועצה אזורית  ועדההוגשה לו 2019בשנת 

, על בסיס ועדהמגידו( בקשה להקמת מפעל בטון באזור התעשייה מבוא כרמל. בקשה זו נדחתה על ידי הו

נימוק של חוסר התאמה לאזור התעשייה מבוא כרמל. יש לציין שהאיגוד נתן את חוות דעתו בנושא ע"פ 
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לת פארק התעשייה, שהתנגדה לבקשה זו וביקשה את דעתו המקצועית של האיגוד. חוות דעת בקשת מנה

 האיגוד התייחסה למכלול ההיבטים הסביבתיים הצפויים במפעל לרבות השפעות של אבק, תשטיפים ועוד.

על החלטת הו  2020בשנת   )רדימיקס( ערער  לוועדת הערער לתכנון   ועדההגישה חברת היזם  המקומית, 

ייה של מחוז צפון. האיגוד נתן את חוות דעתו בנוגע לכתב הערער של המפעל, וזאת על פי בקשתה של ובנ

המקומית לכך שהבקשה   ועדהמנהלת פארק התעשיות. בסופו של דבר וועדת הערער לא קיבלה את עמדת הו

ולבחון  מהווה אי התאמה לאופי הפארק וביקשה מהמשרד להגנת הסביבה להגיש את התייחסותו לבקשה  

. מבדיקת המשרד להגנת הסביבה נמצא כי הבקשה עומדת םהאם היא עומדת בתנאים הסביבתיים הרלוונטיי

בתנאי המסגרת הסביבתיים של מפעלי בטון, אך עם זאת, הדגיש המשרד להגנת הסביבה את הצורך בפיקוח 

 של האיגוד לכך שתנאי התפעול והתחזוקה השוטפת מתקיימים ע"פ הנדרש.

 

 ת מפורטות ותוכניות מתארתוכניו

האיגוד משתתף בבדיקת תוכניות החל מהרמה המתארית, מטרופוליטנית, דרך תוכניות מפורטות ועד תיקי  

 .ופרויקטים מיוחדים  בנייה

 : ברמות השונות  התכנון הוועדות, ואחראיות על הכנתו בנייה תוכניות מתאר מוכנות במסגרת חוק התכנון וה

ומקומיות.   מחוזיות  סילוק    תוכניתארצית,  אתרי  מחצבות,  כוח,  לתחנות  למשל,  מיועדת,  ארצית  מתאר 

פסולת, שמורות טבע וגנים לאומיים. בתוכניות מתאר מחוזיות ומקומיות, ניתן למצוא את הפירוט הרב ביותר 

תשכ"ה   בנייהון והמתאר מקומית )מתוך חוק התכנ  תוכניתבאשר לייעודו של שטח קרקע מסוים. מטרות  

(: פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנון המקומי, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות 1965

לכך; הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות, התברואה, הניקיון, הבטיחות, הביטחון, התחבורה והנוחות 

יחוד אזורים למגורים, לתעשייה ולמסחר;  ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע ושימוש בה, ובכלל זה י

בני כל  על  ארכיאולוגיתישמירה  ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית, היסטורית,  וכיוצא באלה; שמירה   ן 

 .ופיתוח על מקומות חשובים מבחינת הטבע או היופי

תוכניות בניין עיר  וכניות מתאר ארציות ומקומיות, ת 7-הוציא האיגוד חוות דעת ל 2020במהלך שנת 

 . ונספחים סביבתיים
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 2020התוכניות שניתנו להן חוות דעת על ידי האיגוד בשנת  .60תרשים 

 

  2020מספר דוגמאות לתוכניות אשר טופלו באיגוד בשנת 

 רחוב העצמאות פינת רחוב גילה –כפר יונה  – 0785642-428 מספר תוכנית

זו   ובין רח  57ממוקמת מצפון לכביש  תוכנית  גילה לרחוב הגולן. הוורחוב העצמאות,  מתמקדת   תוכניתב 

 בהגדרתו ועיצובו מחדש של רחוב העצמאות וכוללת עירוב שימושים )מסחר מגורים ותעסוקה(.

ה הוראות  ומסחר לשטח   תוכניתעיקרי  למגורים  ייעוד הקרקע, מקרקע המיועדת  היתר שינוי  בין  כוללים 

 יח"ד(, שצ"פ, שטח למבני ציבור, דרכים, מסחר ותעסוקה משולבים.   133המיועד למגורים ) 

יש לציין שהאיגוד דוגל בעירוב שימושים, מפני ששיטת תכנון זו מתבססת על ריכוז של מספר שימושים 

 וזאת במקום פיזור השימושים על גבי פיסת שטח רחבה יותר על חשבון שטחים פתוחים. באותו שטח הקרקע,  

בנוסף עירוב השימושים גם מאפשר גישה נוחה יותר של התושבים לשטחי תעסוקה ומסחר וכך מצמצם את 

 הצורך בשימוש ברכב הפרטי וכך גם מצמצם את זיהום האוויר כתוצאה מתחבורה.

 קביעת הוראות למסדרון האקולוגי המחוזי  :50שינוי מס'  3/21תמ''מ 

בין שלל סוגי התוכניות שלגביהן נותן האיגוד את חוות דעתו, ניתן למצוא גם תוכניות בעלות אופי אקולוגי,   

 כגון תוכנית זו אשר קובעת הוראות למסדרון האקולוגי של מחוז מרכז.

המקומית של עמק חפר לתת את חוות דעתו בנוגע לתוכנית זו והתייחס בין    וועדההאיגוד התבקש ע"י ה

השאר להוספת תוכן להוראות התוכנית, בתיאום עם אגף שטחים פתוחים במשרד להגנת הסביבה, והוספת 

 . (30איור )ראה  הערות לתשריט הכוללות גם סימונים של צווארי בקבוק כפי שנראה בתוכנית

0
2 0

1

1

0
1

02

0

7

חדרה עמק חפר חוף הכרמל מנשה אלונה  

עירון פרדס חנה כרכור יישובי הברון שרונים

כפר יונה יזרעאלים כ"סה
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 מסדרונות אקולוגיים במחוז מרכז  .30איור 
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 קיימות וקהילה 

( מאגד בתוכו את כלל הפעילות של האדם והחברה, מתוך כוונה שמימוש sustainabilityהמונח "קיימות" )

צרכיו ורצונותיו של האדם לא יפגע ביכולת העתידית של הדורות הבאים למימוש צרכים אלה. עקרון הקיימות 

הינו לחזק ולקדם שלושה ערכים מרכזים: חברה, כלכלה וסביבה. נקודת המוצא הינה שהמצאות שלושת 

הייתה שנה   2020ערכים אלו ושילובם האחד בשני הינה הכרחית למימוש חיי האדם בהווה ובעתיד. שנת  

מאתגרת בהיבטים רבים ונדרשה ללא מעט גמישות מחשבתית ואורך רוח על מנת להוציא לפועל, לעיתים 

כנית העבודה בנושא קיימות וקהילה. הפעילות בתחום הקיימות באיגוד התאפיינה השנה ועם שינויים, את ת

דבר אשר אתגר אותנו והצריך למידה של   ,באירועים מקוונים ברובם מפאת הנחיות הקורונה ורוח התקופה

 הגעה לקהלים חדשים בקהילה והפצת ערכי הקיימות גם ברמה הארצית. אפשרתחומים חדשים אך גם 

. האיגוד הינו חלק מקואליציות האקלים הארציות משבר האקליםבשנה זו העמקנו את עשייתנו גם בתחום  

הרשויות בתחומו בנושא פיתוח תכנית הערכות לשינויי    הן הכללית והן החינוכית ומהווה יועץ ומלווה לכלל 

האקלים ואף מרכז ועידה אזורית לרתימת הציבור במרחב להתמודדות ולנקיטת פעולות הכרחיות סביב נושא  

 משבר האקלים בעיר ובכפר.

במסגרת המהלך    התחבורה בת הקיימא. בנוסף החל השנה האיגוד כצעד אסטרטגי ארוך טווח לפתח את תחום  

מדריך לרשויות בנושא כלים    2021רבעון השני של  עד  ועל האיגוד יחד עם עמותת "היום ומחר" להוציא  פ

 יישומיים למעבר לתחבורה בת קיימא בערי המרחב.

בשנה זו מיצב עצמו האיגוד כאחד הגופים הסביבתיים המשפיעים והמובילים הן ברמת המרחב והן ברמה 

לשנה נוכל לייצר יותר פעילויות להעלאת המודעות ושיפור אורחות   הארצית. כולנו אמונה ותקווה שמשנה

תחום  את  בישראל  הסביבתיים  השותפים  עם  אחת  בשורה  להוביל  ולהמשיך  המרחב  תושבי  בקרב  החיים 

 הקיימות באופן חדשני, מקורי ומעניין.

 

 בתחום הקיימותפעילויות שנעשו במהלך השנה 

 כנס אסדת לוויתן אינפורמציה ודיסאינפורמציה  

כרמל כנס בנושא -לאור קולות רבים בשטח ומידע סותר ולא אמין ברשת, החלטנו לערוך באיגוד ערים שרון

הכנס נערך בתחילת חודש פברואר, כחודש לאחר   הנושא. אסדת לוויתן להעברת מידע אמין וכלים להבנת  

הכנס נערך בהשתתפות יו"ר    .בין הציבור לבין האיגוד מהימנה  הנישוב השני, במטרה ליצור נקודת מפגש  

איזק    ,האיגוד אסיף  שרוןו מר  ערים  איגוד  סהר ,  כרמל- מנכ"ל  בתחוניר  מומחים  בכנס  נכחו  בנוסף    מי. 

ויר מהמשרד להגנת הסביבה, אשר הסבירו כיצד לקרוא ולהבין את נתוני הניטור  ומטאורולוגיה ואיכות א
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הציבור בקרב  להוריד חששות  בכדי  זאת  חריגים,  ערכים  פאנל .  ואת משמעותם של  התנהל  הכנס  בסיום 

פות ד"ר חגית כתב "הארץ" לאיכות הסביבה, בהשתת  -אינפורמציה ודיסאינפורמציה בהנחיית צפריר רינת 

מספר .  "גל"צ"מתחנת  אביב לביא  ו  SP Interfaceמומחית לניהול סיכוני בריאות וסביבה    -אולנובסקי  

בין אנשי   ופורה  שיח מוצלח. הכנס היווה  גבוה ביותר מבין אירועי האיגוד עד כה ההמשתתפים בכנס היה  

 . שניתן מענה לחלק ניכר משאלותיהםעל שביעות רצון   והמקצוע של האיגוד לציבור התושבים, אשר הביע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (אפים-מפגש סטארט)פרויקט סימביוזה תעשייתית 

לוקח חלק  כחלק ממדיניות האיגוד לקידום כלכלה מעגלית, חסכון במשאבים ושמירה על הסביבה, האיגוד  

במסגרת הפרויקט באזור חיפה והשרון, המובל ע"י משרד הכלכלה בתיאום   בפרויקט סימביוזה תעשייתית. 

אפ( -עם המשרד להגנת הסביבה, בוצעו מספר שיתופי פעולה משמעותיים לקידום חברות "הזנק" )סטארט

" ליצירת חברות חדשות פסולת בתחומים שונים. בין היתר, בוצעו חיבורים בין "יצרני פסולת" לבין "קולטי

 . המקנות ערך משמעותי חדש לתוצרי הלוואי מתעשיות

בין תוצרי היוזמה ניתן למנות בין היתר את הסדרת רישיון עסק והמעמד מול תאגיד תמי"ר לצורך קליטת 

 אריזות מהמרחב למפעל "קובי מיחזור טק" באור עקיבא; תכנון פרויקטים מורכבים בשיתוף "נייר חדרה"

)מלבד   החקלאית  הפלסטיק  פסולת  לכלל  פתרונות  ובדיקת  מיפוי  תעשייתיים;  וקולחים  פסולות  בתחומי 

שרוולי הבננות( בשטחי מועצה אזורית חוף הכרמל; בדיקת אפשרויות לטיפול כלכלי בבוצת גיר במתקן  

 2020פברואר  אינפורמציה -ודיס אינפורמציה כנס   .32 איור
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בר"; התנעת התפלה חדרה; איתור ספקים מועדפים לפינוי פסולת במפעלים מפעלי "גן שמואל מזון" ו"אמ

 ועוד.  PVCשת"פ בין "עוגן פלסט" )העוגן( ל"יוניפלקס" )ציפורית( לשימוש חוזר בפחת 

על תהליך    25/2/20ביום   ללמידה  פילאר(,  מתכלים,  )נוטריליס,  הזנק  נערכו מפגשים עם מספר חברות 

נדונו האפשרויות לסיוע לחברות אלה באמצעות רגולציה, תמ  .הייצור שהן מפתחות כן  יכות מדינה, כמו 

פתיחת שווקים וכלים נוספים ליזמים. זאת, בין היתר, כחלק ממאמץ המדינה לקדם כלכלה מעגלית וייצור 

 .מוצרים מחומרים שאינם משאבי טבע חדשים

 קיימא ברשויות המקומיות  -ערב בנושא טבע בר

הינו חלק מסדרת מפגשי הכשרה של   25/02/2020-ערב בנושא טבע בר קיימא שנערך בבית איגוד ערים ב

התמודדות עם משבר האקלים בשלטון המקומי, ביוזמה משותפת של האיגוד וארגון הגג של ארגוני הסביבה 

 חיים וסביבה.   -בישראל 

  הערב יועד לנציגי ועדות איכות הסביבה ברשויות האיגוד והועבר על ידי מיטב המומחים בתחומים אלו. 

ו מספר הרצאות  במטרה לחשוף את הציבור לנושאים שונים ולעורר דיון בין תושבים לאנשי  בערב הועבר

אנשי המקצוע אשר הציגו בערב: הדס מרשל בנושא אקולוגיה יישומית, דבי לרר הציגה מקצוע מהתחום.  

יך  דוגמאות לגינון בר קיימא ברשויות ברחבי הארץ ואיתי צחר מנכ"ל עיריית כפר סבא שסיפר על התהל 

 שעיריית כפר סבא עוברת בהובלתו. 

לאפשר מרחב לחשיבה משותפת. התושבים התבקשו  על מנת  עגולים  שולחנות  במודל של  נערך  המפגש 

 לבחור מראש שולחן בנושא המעניין אותם, במטרה לספק השראה לרשויות בשלושה נושאים:

 איך ניתן ליצור ולשמר פינות חמד במרחב הבנוי? :טבע עירוני וכפרי .1

איך אפשר לעשות גינון נקי יותר מריסוסים, עם יותר פרחים ופחות מים גם במחלקת  :  גינון בר קיימא .2

 הגינון ברשות? 

 כשעבודת אדמה מייצרת קהילה בריאה. –חקלאות עירונית וכפרית כבסיס לחוסן : גינות קהילתיות .3

וקיבלו כלים איך ניתן ליישם אותם במהלך הערב למדו המשתתפים על הנעשה בכלל התחומים הללו בארץ  

 להלן סיכום עיקרי הדברים מהשולחנות העגולים:  ברשויות ובישובים שלהם. 

 :  גינון בר קיימא

מוטעות • תפיסות  מביא    רבות  ישנן  יקר,  אפשרי,  )לא  קיימא  בר  לגינון  נחשים    עימובנוגע  מזיקים, 

שצריך   כמו  עובדים  אם  אלה  טענות  להפריך  ניתן  כיצד  בכנס  הראתה  לרר  דבי  לשריפות(.  וסיכונים 

ומשלבים את הצמחייה הנכונה עבור כל אזור. מעבר לגינון בר קיימא הוא תהליך יחסית קצר טווח וניתן  

 לראות תוצאות באופן כמעט מיידי.  
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דעות בנושא ולהפעיל לחץ על הרשות בעזרת רשתות חברתיות. איכות סביבה יכולה להעלות מו  ועדת •

 לרוב תקציב הגינון ברשות הינו השני בגודלו לכן יש מקום להפעיל לחץ על הרשות לפעול אחרת. 

 :  סקרי טבע בעיר ובכפר

 דרושה תכנית מתאר גם לטבע ולא רק לתוכניות בנייה.   •

טבע עירוני יכול להכניס כסף לקופת המועצה ובכך להוות תמריץ לראש הרשות להשקיע בנושא.  •

חשוב שתושבי הרשויות יפעלו לקידום הנושא ויבהירו את חשיבות העניין בפני מקבלי ההחלטות  

 ברשות. 

  : גינות קהילתיות

אדמה, יצירת רצף עירוני  החזון הוא גינות המהוות חיבורים בין קהילות שונות ברשות תוך חיבור ל •

 של שטחים פתוחים, חינוך סביבתי ועוד.  

דרכים לקידום הנושא: קורס בנושא גינות קהילתיות לתושבים, פניית התושבים לרשות, השתתפות   •

 בקולות קוראים ממשלתיים ועוד.  

הועברו למקבלי בסיום הערב התגובות מצד המשתתפים היו נלהבות והתובנות שיצאו מהשולחנות העגולים 

 ההחלטות ברשויות בתקווה שרבות מהן יהפכו למציאות בשטח. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020פברואר  תמונות מכנס טבע בר קיימא ברשויות המקומיות .33איור 
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 כנס חוף מעשה במחשבה תחילה 

)עליו   2019ממחויבות המועצה לקול קורא איגוד  בשיתוף פעולה מלא עם מועצה אזורית חוף הכרמל וכחלק  

שיח בין  (  1)  יורחב בהמשך( נערך ערב לציבור בנושא תכנון במרחב חוף כרמל. מטרות הערב היו לגבש:

 .הכנת חזון למרחב החופי( 2) בעלי תפקידים ותושבים

-ונכחו בו כ  ודיאלוגים המתמחה בתהליכים שיתופיים    – האירוע נעשה בליווי מקצועי של חברת "מודוס"  

פיתוח, ניהול -במהלך הכנס נערכו הרצאות טד קצרות ומרתקות בנושאי תכנון: שימור  תושבים ותושבות.   80

 ותפעול בר קיימא,  קהילה ונחלת הכלל. 

 נת עתיד מיטבית למרחב החופי במתכונת של שולחנות עגולים. בחציו השני של הערב גיבשו המשתתפים תמו

 2020תמונות מכנס "חוף מעשה במחשבה תחילה" מרץ  .34איור 

 

 ה ירוקה ותשתיות ירוקות  יהכשרה מתקדמת לבני

הכשרה מתקדמת כרמל והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה יזמו  -איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

. במסגרת תכנית ההכשרה נלמדו 2020לבנייה ירוקה ותשתיות ירוקות, אשר נערכה ברמת הנדיב באוגוסט  

הכשרה זו    מגוון רחב של חומרים עדכניים ורלוונטיים בתחום הבנייה הירוקה, מפי מיטב המרצים בארץ. 

 ועדה ההכשרה נ  . 2018דצמבר  ב  הייתה הכשרת המשך מקצועית ומתקדמת לקורס בניה ירוקה שנערך באיגוד

בראש ובראשונה לאדריכלי ומהנדסי הרשויות, חברי הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה ומתכננים, אך גם 

מנהלי איכות סביבה/יחידות סביבתיות/אגפי שפ"ע, חברי מועצת איגוד ערים, חברי וועדות לאיכות סביבה 

אליה. בהכשרה זו נעשה ניסיון ייחודי לשלב בין    ורפרנטים ממשרדי הממשלה ותושבים נרשמו והצטרפו

באותה עת( לבין הכשרה וירטואלית. ניסיון זה היה מוצלח   הקורונה   איש לפי הגבלות  20הכשרה פרונטלית )

במהלך הקורס השתתפו הנרשמים בשלושה מפגשים עיוניים.    מאד והתגובות משני הקהלים היום נהדרות. 
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מרצים בכירים בישראל   15-וש ומעשיר כאשר בסה"כ הרצו למעלה מגד  ,כל מפגש ערך כיום שלם עמוס

   מתחום הבניה הירוקה. 

 ערב בנושא קמיני עצים 

מספר  בישיבה  האיגוד  מועצת  להחלטת  ובהמשך  במרחב  הגוברת  ההתעניינות  הנושא,  חשיבות  לאור 

שהתקיים בזום.    09/12/20כרמל ארגן ערב מקצועי בנושא קמיני עצים בתאריך  -, איגוד ערים שרון 3/2020

ו חומרי  , במהלכו פורסמ2020בנוסף, ערב זה התקיים בהמשך לקמפיין קמינים שהוציא האיגוד בנובמבר  

הסברה בעברית וערבית לרשויות וקמפיין בדף הפייסבוק של האיגוד. הערב בנושא קמיני עצים יועד לראשי  

לאיכות הסביבה ומנהלי אגף שפ"ע ואיכות הסביבה   וועדהרשויות האיגוד, מנכ"לי הרשות המקומית, יו"ר ה

יונגרמןברשות. כמו כן, האפשרות להשתתף בערב הייתה פתוחה לקהל הרחב ולתוש   ,בים פעילים. לירם 

יה ברשויות החברות בו לא לאשר ימתכנן סביבתי באיגוד, הציג את המלצת האיגוד לוועדות התכנון והבנ

הסביבתיים המפגעים  לצמצום  המלצות  ומסמך  בעץ  המופעלים  קמינים  ויינברג,   . התקנת  דניאל  בהמשך 

הרצאה בנושא "מה עושה הקמין לבריאות מוביל חברתי בנושא צמצום זיהום האויר מקמיני עץ, העביר  

ערב זה הווה הזדמנות להעמיק את הידע   שלנו?". בסיום הערב התאפשר זמן לשאלות ודיון מקצועי בנושא. 

 בנושא קמיני העצים, המפגעים הסביבתיים בעקבות השימוש בהם ולדון בפתרונות אפשריים במרחב שלנו.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020בוע הקיימות ש

- התקיים שבוע הקיימות הראשון באיגוד ערים שרון   13-17/12/2020התאריכים  במהלך חופשת החנוכה בין  

הרשויות שבוע הקיימות כלל תכנים מרובים אשר פנו לקהלי יעד שונים דוגמת ילדים, תושבים ועובדי  רמל.  כ

הצגות, יצירה והפעלות לילדים בשעות הבוקר, הרצאות במהלך השבוע נערכו מגוון אירועים:  המקומיות.  

 2020באיגוד בדצמבר   םפרסום הערב בנושא קמיני עצים שהתקיי .35איור 
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הערב. כל אירועי שבוע הקיימות היו פתוחים לקהל הרחב, למבוגרים בשעות    ותוסדנאות בנושא סביבה וקיימ

עם עדיפות לתושבי הרשויות במרחב האיגוד וסובסדו על ידי האיגוד כשירות לציבור. מפאת מגפת הקורונה 

השתתפות רחבה של תושבים ממקומות שונים,   אפשרהכל אירוע שבוע הקיימות נערכו בזום. פלטפורמה זו  

( תושבי 68.5%)  572. מתוכם  835ר אירועים שונים, מבלי לצאת מהבית. סך כל הנרשמים לאירוע הוא  במספ

 ( משתתפים מחו"ל. 0.4%) 3-( משתתפים מרשויות ברחבי הארץ ו31.1%) 260רשויות האיגוד, 

  .  ( מחו"ל0.4%) 3-( משתתפים מרשויות ברחבי הארץ ו31.1%) 260( תושבי רשויות האיגוד, 68.5%) 572 

האירועים הפופולריים ביותר בין אירועי שבוע הקיימות לילדים היו מופע חי )לייב( עם ד"ר מולקולה וסדנת 

מבין הרצאות הערב למבוגרים .  פיבן שהייתה אטרקטיבית לילדים ומבוגרים כאחדיצירה סביבתית עם חנוך  

מיינדפולנס עם אסי שורק וד"ר דניאל נווה )הרצאה בנושא תחבורה -האירועים הפופולריים ביותר היו אקו

 קיימא וכנס לציבור הרחב בנושא אנרגיה סולארית על גגות פרטיים.   -בת

 

 

 

 

 

 

 2020תוכנית שבוע הקיימות באיגוד בשנת  .36איור 

 סדנת יצירה סביבתית עם חנוך פיבן .37 איור לייב עם ד"ר מולקולה .38 איור
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 עדות איכות סביבה באיגוד וכנס 

מסגרת שבוע הקיימות באיגוד, נערך מפגש זום ללמידת עמיתים בנושא הפרויקטים אשר בוצעו ברשויות ב

בשנה האחרונה, בנוסף עדכון סטטוס ההתקדמות של ועדות איכות הסביבה ברשויות. כל זאת בהקשר של 

במהלך המפגש נציגי כל רשות הציגו את תוצרי הפרויקטים שבוצעו במסגרת   . 2019א איגוד  סיכום קול קור

ניר גירון, נציג ארגון   ,עמיתים לרבות תובנות, רעיונות חדשים ולקחים לשיפור. כמו כן  הקול קורא והתבצעה למידת

כרמל הציג את סיכום -חיים וסביבה, הציג עדכונים בנושא ועדות איכות הסביבה. לסיום עילי קורן מאיגוד ערים שרון

 לגבי תכנית העבודה לשנה הבאה והקול קורא המתהווה.   ןפעילות אגף הקיימות בשנה החולפת ועדכ

 

 ודיגיטציה ברשויות  יום עיון לקיימות חדשנות  

יום העיון הינו שיתוף פעולה   .חלק משבוע הקיימות  היהיום העיון בנושא סביבה קיימות וחדשנות ברשויות  

וחברת   הכרמל  חוף  אזורית  מועצה  הערים,  איגוד  לפרויקטים אלתרנט"בין  קורא  הקול  מביצוע  כחלק   ,"

רשויות החברות ה  18לאירוע הוזמנו    של מועצה אזורית חוף כרמל.   2019מטעם האיגוד לשנת    סביבתיים

, עובדי  איכות הסביבה  ועדתכרמל, מנכ"לים, מהנדסים, חברי  -באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

יום העיון התנהל כוובינר מקצועי ועסק בנתינת ישובים.  אגף שפ"ע בכלל הרשויות החברות באיגוד וועדי  

בתחומי הקיימות החדשנות והדיגיטציה, אשר היום יותר מתמיד תופסים תאוצה ונדרשים כלים פרקטיים  

 מאוד ליצירת החוסן המתבקש בעתות משבר.  

 2020ימות יבמסגרת שבוע הק 2019מפגש למידת עמיתים לסיכום קול קורא  .39איור 
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 :מטרות יום העיון

 א. הכרות עם גופים אשר יכולים לעזור בקידום תהליכים בנושאי סביבה קיימות וחדשנות. 

 וחדשנות ברמה מקומית ועולמית.נושאי סביבה קיימות בב. חשיפה למיזמים 

 ג. הקניית כלים מעשיים להתמודדות עם נושאי הדיגיטציה והחדשנות לצורך קידום מיזמים 

 סביבתיים ומקיימים.

קיימות מהי  בנושאים:  מבוא  הוצג  רמת   ,תחילה  אפל,  )נעמי  אפשריים  התמודדות  ודרכי  התקופה  אתגרי 

ת ופיתוח  ברשויות  ודיגיטציה  חדשנות  אלתר, הנדיב(,  )אילן  המקומיות  ברשויות  וקיימות  סביבה  קציבי 

 (."אלתרנט"

מקצועיים התקיימו  בהמשך   וגופים  לחדשנות  כמנוף  האיגוד  שונים:  בנושאים  פעולה  כיווני  על  הרצאות 

א(. חלקו  40שהציגו אסטרטגיה לתקופה הקרובה, אתגרים קולות קוראים ומנגנוני תמיכה עתידיים )תמונה 

עיון עסק בקיימות, חדשנות ודיגיטציה ברשויות הלכה למעשה. כיצד פותרים אתגרים של יום ה  האמצעי

פרויקטים  ותיעדוף  טכנולוגיים  פתרונות  בחינת  דיגיטלית,  תכנית  בניית  מתודולוגיית  דיגיטלית?  בצורה 

עבודה. ובת אילריה   כנית  באירופה מפי  הירוקות  מעשית באחת הערים  לקיימות  דוגמה  על  לסיום שמענו 

 Partnerships and citizens participationלטין מנהלת איכות הסביבה בעיריית פרייבורג גרמניה )דא

for Climate change mitigation: good practice from Freiburg, Germany ב(.  40( )תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוצאת מדריך ליקוט צמחי בר למאכל

כרמל שהופק בשיתוף פעולה עם אורי מאיר צ'יזיק מהמרכז -דריך הליקוט הינו יוזמה של איגוד ערים שרוןמ

להנהגת הציבור ונור על מנת להכיר חלק מצמחים רבים אשר נמצאים סביבנו ויכולים לשמש אותנו למאכל.  

הרלוונט הליקוט  תקופת  האיגוד,  במרחב  גדלים  אשר  אכילים  צמחים  מוצגים  אכילתם במדריך  אופן  ית, 

וסגולותיהם הבריאותיות. מטרת המדריך הייתה הנגשת תחום ליקוט צמחי בר לציבור תושבי האיגוד והכרת 

 בצורה הבטוחה והבריאה ביותר.  צמחים הנמצאים ליד הבית, תוך למידה כיצד להשתמש בהם 

 ב

 2020יום עיון לקיימות, חדשנות ודיגיטציה ברשויות, במסגרת שבוע הקיימות  .40איור 

 א
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 . 2020 שנתיושם ב  ,לפרויקטים בקיימות בשיתוף ועדות איכות הסביבה 2019קורא האיגוד ול ק

עמל האיגוד על פרסום קול קורא לפרויקטים בתחום הקיימות ובדגש   2019במהלך החצי שנה שקדמה לשנת  

המקצועית   וועדהעל שיתוף וקידום ועדות איכות הסביבה ברשויות החברות. לאחר עבודה מאומצת של ה

מיליון ₪   להתוויית הקול קורא בשיתוף רמת הנדיב, מכון השל והמשרד להגנת הסביבה, הקצה האיגוד 

 לטובת הקול קורא וזאת כצעד חסר תקדים, ייחודי ומשמעותי ביותר מבחינתו.

צע במסגרת הקול קורא, אותו מילאו כל הרשויות החברות באיגוד ללא יוצא מן הכלל, התחייבו הרשויות לב

פרויקט אחד או שניים שתכליתו קידום איכות הסביבה ואיכות החיים ברשויות בשיתוף ועדות איכות הסביבה 

 ועל פי קריטריונים נוספים שמטרתם מבוססת על שלוש עקרונות:

 יצירת שינוי פיזי חיובי סביבתי בשטח .1

 חיזוק ערכי הקיימות בציבור  .2

 חיזוק פעילות ועדת איכות הסביבה ברשות. .3

בשלבי סיום   עדיין  פרויקטים נמצאים  3הרוב הגדול של הפרויקטים הושלם בהצלחה כאשר    2020ף  בסו

שונים. במקביל, ועדות איכות סביבה שלא בכל הרשויות פעלו או פעלו באופן חלקי בלבד,  החלו לפעול 

בהן    איכות סביבהמחדש וועדות אחרות התחזקו משמעותית. בנוסף, קיימות עדיין רשויות שנושא ועדות  

   . טיםעדיין לוקה בחסר ושם האגף ממקד את מאמציו. מטה מוצגת רשימת הפרויק

 

 לצמחי בר למאכל  מדריך ליקוט   .41איור 
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 2019חלוקת פרוייקטים לפי נושאים במסגרת קול קורא איגוד ערים לשנת  .98טבלה 

 

 

 כרמל-ועידת אקלים אזורית שרון

להיערך  משבר האקלים העולמי מחייב נקיטת צעדים משמעותיים בכדי לצמצם את ממדי המשבר,  

לטובת   הנדרש  הכיוון  בשינוי  מפתח  תפקיד  המקומיות  לרשויות  קהילתי.  חוסן  ולבנות  לקראתו 

 היערכות לשינויי האקלים. 

ועידות האקלים הן תוצר של שיתוף פעולה בין ארגונים אזרחיים, ערים ורשויות מקומיות, במטרה  

האקל  לשינויי  להיערכות  והאזורית  הממשלתית  המדיניות  על  האקלים  להשפיע  מדיניות  ועל  ים 

ועידות    14בשל משבר הקורונה החל תהליך של הקמת    2020. בשנת  COP 26- הלאומית, כפי שתוצג ב 

 אזוריות ברחבי הארץ, בתמיכת קואליציית ארגוני האקלים בישראל. 

שנת   סוף  שרון   2020לקראת  ערים  איגוד  החלה  - בהובלת  במרחב  וארגונים  רשויות  נציגי  כרמל 

להתהוות ועידת אקלים אזורית במרחב אשר שמה לעצמה מטרה לקדם צעדים משמעותיים להתמודדות  

עם משבר האקלים ולהביא לשינוי המדיניות בתחום ברמה אזורית, בשיתוף הרשויות וציבור התושבים  

 נושא
מספר  

 פרויקטים 
 רשויות 

 7 וחקלאות מקיימת גינון בר קיימא
כרכור,  -פרויקטים(, פרדס חנה 3עמק חפר )

 חוף הכרמל, מגידו, פרדסיה

ופעילויות מגוון מינים )סקרי טבע 

 בנושא(
4 

חדרה, אור עקיבא, מנשה, עמק חפר )השבת 

 פרחי בר(

 גרבייה, כפר יונה - אליכין, אלונה, באקה אל 2 הפרדה, מיחזור וטיפול בפסולת

 כרכור -נתניה )שמורת האירוסים(, פרדס חנה 2 גידור, סידור והנגשת שבילי טבע

 2 התייעלות אנרגטית
הכרמל )פארק  כפר יונה )תאורת לד(, חוף 

 תעשיה חכם(

 ג'ת, פרדיס 2 גינות קהילתיות

 חוף כרמל  1 המרחב החופי 

 זרקא -ג'סר א 1 אנרגיה סולארית 

שיפור פארקים, גינות וניקיון  

 המרחב הציבורי 
3 

חדרה )הצללות(, זכרון יעקב, עמק חפר  

 )הטמעת קיימות בקהילה( 

 עדה -גבעתבנימינה  1 תכנית אב )תחבורה בת קיימא( 

 חוף הכרמל  1 לאיכות סביבה  וועדהליווי 

סל אפשרויות  - "קול קורא פנימי" 

- ליישובים במועצות עם שלטון דו

 רובדי

 מנשה 1

 רשויות  18 27 סה"כ
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פעילות הועידה החלה בפרסום שאלון שנועד להציף את דעת הציבור ביחס לסוגיות אקלים    במרחב. 

שנת   )ובמהלך  בהמשך  האזורית.  הועידה  שרון 2021לקראת  אקלים  ועידת  תתכנס  להובלת  - (  כרמל 

מספר אירועים לשיתוף ציבור בנושא ועידת האקלים ובחירת נושאים רלוונטיים למרחב בהם תתמקד  

 כרמל.  - האקלים שרון   פעילות ועידת 

 קיימות ארגונית ואחריות תאגידית 

 סדנת נגרות אקולוגית יום גיבוש עובדי האיגוד  

במהלך השנה הוזמנה סדנא פעילה לכלל עובדי האיגוד במעין יום עבודות וגיבוש עובדים. הסדנא נערכה 

 סביב נושא הקיימות והתמקדה בבניית ריהוט חוץ משימוש חוזר בעץ.

האיגוד עמלו תחילה על סידור המבנה והחצר, בהמשך בנו יחד פינת ישיבה ממשטחים שכללה שני עובדי  

 ספסלים ושולחן קפה ולבסוף סעדו בארוחה חגיגית.

 שיפוץ בניין האיגוד 

במסגרת שיפוץ הבניין בוצע תכנון עם משרד אדריכלים סביבתי להטמעת ערכים סביבתיים בשיפוץ כדוגמת 

דות טעינה לרכבים חשמליים, קיר סולארי, גג ירוק, הצללה לרכבים, בידוד לכל המבנה פאנלים סולריים, עמ

 והתייעלות אנרגטית ע"י החלפת מערכות הקירור והחימום בבניין.  
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 פעילות ניו מדיה באיגוד 

 מיתוג חדש לאיגוד 

הלוגו החדש מייצג התחלנו בתהליך מיתוג מחדש לאיגוד, ובמסגרתו הושק לוגו חדש.    2020לקראת סוף  

לערכים   דגשומתחבר  שם  האיגוד  התנועות והתחדשות  תוך    עליהם  שהצבעים,  כך  הסביבה,  על  שמירה 

בצבעי הלוגו אפשר למצוא כתום   .ולטבע  משמעויות של חיבור לסביבהוהצורות בלוגו מסמלים ומייצגים  

מסמלים שמירה על ים ואוויר נקי )גם ממזהמים שלא תמיד  השל שמש ואנרגיות מתחדשות. גוונים כחולים  

של   ארואים(, ירוק לחיזוק ערך הקיימות ושמירה על הצומח ועל המרחבים הירוקים לצד פיתוח בר קיימ

  פור הינה סימבול למגוון הביולוגי העשיר שקיים במרחב שלנו וגם עליו מחובתנו לשמור.הצי ה חדשה.יבני

חיים. ואיכות  בהירות  שקיפות,  מייצגת  נקיים  בקווים  הצורות   הבחירה  בין  והחיבורים  הממשק  נקודות 

נות מייצגות את הראייה ההוליסטית והערך המוסף שהאיגוד נותן כגוף על מרחבי בין מגוון הרשויות השו

בו.  ודינמי.  החברות  משתנה  בעולם  וחדשנות  לחוסן  המחויבות  את  מייצגת  בלוגו   התנועתיות 

                

      

 

 

 לנושאים סביבתיים ואחריות התאגידים מהאנשים מדווחים כי מדיה חברתית הפכה אותם למודעים יותר    50%

((db Sustainability .    מתוכם   40%אוהדים חדשים.    359הצטרפו לעמוד הפייסבוק של האיגוד    2020במהלך

 דצמבר.    –( הצטרפו בנובמבר146)
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 2020מספר האוהדים של דף הפייסבוק של האיגוד בשנת  .61תרשים 

 גיוס ניו מדיה קמפיין הקמינים

 הלוגו החדש של האיגוד במסגרת תהליך המיתוג . 42איור 
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 שנתית בעמוד הפייסבוק   האינטראקצי

הפיקים של האינטראקציה  ליום.  תאינטראקציו 190היומי בעמוד במהלך השנה היה  ה ממוצע האינטראקצי

פוסטים שקודמו והביאו  לציבור.  םהיומית הגיעו מפוסטים מקודמים בנושאים חשובים, מהותיים ורלוונטיי

בהתאם לבקשת מועצת האיגוד ולקראת החורף, הפקנו קמפיין וידאו ומודעות הקורא  . לפיק באינטראקציה

לציבור להפסיק לעשות שימוש בקמיני עצים על מנת לחמם את הבית. את הוידאו העלנו לפייסבוק האיגוד  

ם הזדהו, שיתפו ואפילו רשויות אחרות  והוא זכה לנתונים מעולים ללא השקעת תקציב בקידום. התושבי

  448שיתופים,  90, וצפיות בווידא 5,568גולשים נחשפו לפוסט בצורה אורגנית.  14,710התעניינו. 

 אינטראקציות עם הפוסט!
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2020
 נישוב האסדה

 2020כמות האינטראקציה היומית בעמוד הפייסבוק של האיגוד בשנת  . 62תרשים 

 דוגמאות לפוסטים שהועלו בדף הפייסבוק של האיגוד  .43איור 
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 דוגמאות לפוסטים שהתקבלו בעקבות קמפיין הקמינים  .44איור 
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 חינוך סביבתי 

באופן דרמטי, כאשר משבר האקלים הינו אנו חיים בעולם משתנה אשר מתפתח באופן תמידי ולעיתים גם  

נאלצת  האנושות  איתם  מהאתגרים  חלק  רק  הינן  הקורונה  כמו  מגפות  גם  ומשכך  ממנו  נפרד  בלתי  חלק 

להתמודד. העשורים האחרונים מאופיינים בין שאר השינויים גם בפיתוח מואץ של טכנולוגיה, בנייה ותיעוש 

מחד   ונוחיותנו  חיינו  איכות  את  משפרים  החינוך  אשר  דוגמת  אחרים  וערכים  תחומים  מחלישים  גם  אך 

 הסביבתי והחיבור בין האדם לטבע ולסביבתו מאידך.

הפיתוח המואץ לא תמיד רואה לנגד עינו את הפן הסביבתי וכתוצאה מכך הסביבה ניזוקה בהיבטים רבים.  

, בני האדם, תלויים מתוך דאגה לעתיד העולם ועתיד ילדינו, התפתחה גישת הקיימות אשר הבינה כי אנו

אחד בשני כפי שאנו תלויים במערכות האקולוגיות שסביבנו ועל כן היא פועלת על מנת לגשר על פער זה 

 וחותרת לשיתוף פעולה ויצירת הרמוניה ביו החברה, הסביבה והכלכלה.  

להעניק לרשויות אנו באיגוד מאמינים כי כגוף אשר מטרתו הינה לשמור על הסביבה, חלק ממחויבותנו הינה  

במרחב עליו אנו אמונים את האפשרויות, הידע וההזדמנויות לפתח גם ערכים סביבתיים עמוקים הטומנים 

בחובם סט ערכים מגוון כמו קיימות, שמירה על הטבע, ערבות הדדית, חדשנות, גמישות מחשבתית ופיתוח 

יו מאוזן  למצב  להביא  חותרים  אנו  בכך  תחומיות.  ורב  מקבלת  לטבע ראייה  התלמידים  חיבור  באופן  תר 

 ולסביבתם. 

 1,242-בתי ספר יסודיים ועל יסודיים ו  607רשויות מקומיות, ובמסגרתן פועלים    18במרחב האיגוד נמצאות  

יוזם פרויקטים בכדי לקדם את אותן   גני ילדים. האיגוד נותן מענה לכל מוסדות החינוך במרחב. האיגוד 

תי ספר לקראת הסמכה כבתי ספר ירוקים, ליווי והנחיית מועצות תלמידים, מסגרות חינוכיות ובהן: ייעוץ לב

הכשרת תלמידי מנהיגות צעירה, קיום ימי עיון פתוחים לציבור, קיום השתלמויות לצוותי הוראה, פעילות 

חברתית בבתי הספר והגנים ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות לאיגוד. בנוסף אנו מאמינים בקידום 

 ת יוזמות חדשניות בתחום החינוך הסביבתי.  והובל

האיגוד נעזר בבנות שירות לאומי, המתנדבות על תקן הדרכתי באיגוד. בנוסף, המתנדבות עובדות בשיתוף 

גינות  ילדים, מרכזים קהילתיים,  גני  פעולה עם הרשויות המקומיות הנמצאות בשטח האיגוד, בתי ספר, 

 קשיש ועוד.קהילתיות, תנועות נוער, מרכזי יום ל 

רוח התקופה מאופיינת בתרבות מסכים, בה האינטרנט מספק מידע רב אשר מצמצם את זמן הפעילות בחוץ.  

בחוץ   זמן  ופחות  להישגיות  מהחברה  גוברת  דרישה  כדי  תוך  בידע,  מוצף  עצמו  המוצא  דור  גדל  כיום 

החינוך הסביבתי בארץ אל ובאינטראקציה פרונטלית ואנושית. אנו באיגוד פועלים על מנת לקדם את תחום 
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דיאלוג  יצירת  ביקורתית,  חשיבה  אמפתיה,  סביבתית,  מודעות  המקדם  חינוך  ידי  על  וזאת  הקידמה  עבר 

פעולה,  קבוצתית/שיתופי  עבודה  ושותפות,  אחריות  לקיחת  לטבע,  וחיבור  פליאה  משמעות,  סובלני, 

 אקטיביזם ועוד.

 כזיות אשר מתמזגות ומכילות בתוכן את ערכי הקיימות:ערכים אלו ונוספים מגולמים בכמה גישות למידה מר

גישה בה התלמיד לומד להכיר את סביבתו על מאפייניה, על התרבות הייחודית :  למידה מבוססת מקום •

 שלה והצרכים המקומיים. צורת למידה זו מחברת את התלמידים אל השטח ואל הקהילה.  

גישה זו תופסת תאוצה רבה בעולם ובישראל בפרט. מתחזקת ההבנה כי ללמידה :  למידה חוץ כיתתית •

ים בניהם רעות, פליאה, שיתוף, יצירתיות, שימוש רב חושי, יצירת קשרים, מחוץ לכותלי הכיתה יתרונות רב

שמירה על הסביבה והמשתמע מכך, מוטוריקה עדינה ועוד. כל אלו תורמים הן להתפתחות קוגניטיבית והן  

 להתפתחות האישית ומוסיפים חדשנות ויצירתיות לחינוך הדור הבא.

אנו מאמינים כי הבסיס לקידום חברה טובה : מוצף ידעחשיבה ביקורתית כצורת חשיבה נדרשת בעולם  •

יותר נבנה על היכולת שלנו ושל ילדינו לחשוב באופן ביקורתי, לבחון כל דבר מכמה היבטים, ולחוות את 

 החיבורים של הטבע והסביבה באופן שלם ככל הניתן תוך כדי התייחסות לאתיקה סביבתית/צדק סביבתי. 

ל/נטמיע גישות אלו במערכות החינוך נוכל לקדם סביבה מקיימת של קהילה אנו מאמינים כי במידה ונכי

חזקה, טביעת רגל אקולוגית מצומצמת ושימוש מושכל במשאבים הקיימים, שכפועל יוצא יהוו עמודי טווח 

יציבים לאורח זמן שיפתחו את החוסן כלכלי ברמה המקומית והארצית. לשם כך, לצד העבודה השוטפת, אנו 

 ימים אלו פרויקטים ויוזמות חדשניות:מקדמים ב

 פרויקטים ויוזמות חדשים באיגוד: 

פורום פעיל המקדם  מדובר בפורום אשר הוקם באיגוד במטרה לקדם למידה בטבע.  :  פורום חינוך יער •

את התחום ברמה הארצית ואשר יוזם ומוביל עשייה רבה לקידום התחום בארץ בכלל ובתחומי האיגוד  

י פורום זה יפתח ויוביל לכך שהתחום יזכה להכרה במוסדות החינוך הפורמליים  בפרט. אנו תקווה כ

ויאפשר יציאה מוגברת יותר של תלמידים ללימוד בחוץ. חינוך היער החל את דרכו במדינות סקנדינביה  

והוא הדוגמא המובהקת ביותר לחינוך חוץ כיתתי אשר זוכה לשבחים רבים מצד צוותי החינוך וקהילות  

 בות בקצב הולך וגובר בישראל ובמדינות אחרות.  הורים ר

לטכניקת :  מיינדפולנס-אקו • האחרונות  בשנים  הפכה  "קשיבות"(  )בעברית  המיינדפולנס  שיטת 

המדיטציה הפופולרית בעולם המספקת התבוננות פנימית ומבט חדש על הסובב אותנו. שיטה זו אומצה  

החינוךע"י   לאחר    משרד  להוראה,  איכותית  לפיתוח    שהוכחהכפרקטיקה  תלמידים  בקרב  כיעילה 

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/mindfulness/
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/SEL-keshev.pdf
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הפחתה של מקרי    ועדהבהירות, קשב וריכוז וויסות רגשי. בנוסף תמיומנויות כגון: שיפור קוגניטיבי,  

 אלימות בבתי ספר ועלייה בהישגים בקרב התלמידים עקב תרגול של מיינדפולנס.

מיינדפולנס הינה שלוחה של גישה זו המתמקדת בהתבוננות פנימית לצד התבוננות והתחברות -אקו

תלמידים לטבע יוצר תחושת פליאה וראייה מקרבת  לטבע סביבנו. החיבור הפנימי של צוות ההוראה וה

אשר יוצרת באדם תחושת אחריות ורצון לשקם ולשמור על הקיים סביבנו. וזאת לצד כל היתרונות  

הגלומים בשיטת המיינדפולנס המוכרת. אנו באיגוד רואים בגישה חדשנית זו אפשרות ליצירת דור  

הטבע מתוך דחף פנימי וטבעי. אנו מאמינים בלב חדש של תלמידים ותלמידות אשר מחוברים אל ערכי  

שלם כי כאשר ילד/ה מחובר אל מהות מסוימת ופועל מתוך דחף פנימי ישנם סיכויים גבוהים יותר כי  

הצוותים   אל  זו  גישה  ולהנגיש  לקדם  מנת  על  פועל  האיגוד  בבגרותו.  גם  זה  חדש  בדפוס  ימשיך 

 יון, ימי חשיפה ואף הכשרות מטעמו.החינוכיים במרחב רשויות האיגוד באמצעות ימי ע

 

 2020פעילויות חינוך הסביבתי באיגוד בשנת 

 חינוך סביבתי בתקופת הקורונה

הוגדרה על ידי רבים כאחת התקופות המאתגרות ביותר עקב התפרצות מגפת הקורונה. בתחום   2020  שנת

מהבית בעזרת  מקוונת במתכונת לימודיםהחינוך נערכו מתוך מצב זה שינויים רבים: בתי הספר עבדו לרוב 

הזום, פעילויות רבות נעצרו או השתנו, פעילויות בשטח צומצמו למספר משתתפים מצומצם מאוד והייתה 

תחושה של חוסר ודאות רבה במערכת. לצד הקשיים והמגבלות ואולי אף בזכותם, ניתן לומר כי תקופה זו 

ו חדשות  דרכים  למצוא  המערכת/אותנו  את  או  דחפה  גם מהמסך  סביבתי,  חינוך  וללמוד  ללמד  יצירתיות 

את  משמעותית  בצורה  הגדילה  אף  המקוונת  במדיה  למבוגרים  והרצאות  סדנאות  העברת  הבית.  בסביבת 

החשיפה של פעילותנו לתושבים ואנשי חינוך רבים, אשר יכלו להתעדכן וללמוד בלחיצת כפתור מהבית.  

 ה של תושבים ואנשי חינוך אשר מגיעים להרצאותינו באופן קבוע. הכרנו את קהילת האזור ואף נוצרה קבוצ

 יתרונות הלמידה החוץ כיתתית בתקופת הקורונה 

אחד הנושאים בולטים ביותר בתחום החינוך אשר זכו לחשיפה רבה בתקשורת בישראל הוא יתרונותיה של 

ו עצמם סגורים רוב הזמן  הלמידה החוץ כיתתית בתקופת הקורונה וככלל. בתקופה זו תלמידי ישראל מצא

בביתם ללא אינטראקציה חברתית רבה ובזמן למידה ממושך מול המסך. תקופה זו השפיעה על איכות החיים 

גופנית מופחתת( והן מבחינה נפשית )פעילות  פיזית )פעילות  והצוות החינוכי הן מבחינה  של התלמידים 

יתרונותיה   את  מדגישה  רק  זו  סיטואציה  מופחתת(.  אשר חברתית  כיתתית  חוץ  למידה  של  המשמעותיים 
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מאפשרת לתלמידים ללמוד לצד חבריהם במרחב למידה בשטח הפתוח, תוך צמצום הסיכון להדבקות במחלת 

( נחשב יעיל בחיסול נגיפים וחיידקים UVהקורונה. וזאת ע"פ כמה יתרונות משמעותיים: אור השמש )קרינת  

החיסון. בנוסף, שהייה בחוץ ופעילות גופנית תורמות גם הן  ובהמרצה של מערכת    Dועוזר בייצור ויטמין  

לפיתוח ולחיזוק מערכת החיסון. מיהול של אדי המים שאנו נושפים או משתעלים באוויר הפתוח )בערך פי 

כתוצאה מהגבלות הקורונה חלה התעניינות גוברת בקרב הקטנת הסיכוי להדבקה בעשרות אחוזים.  מביא    (8

, ההורים והתלמידים בלמידה חוץ כיתתית ולאורך השנה האחרונה ראינו גם עלייה  הציבור, אנשי החינוך

משמעותית בהיקף פעילות התלמידים בחוץ. אנו מלאי תקווה כי נוכל לחזור בקרוב לשגרת פעילות עם כלים 

 חדשים שלמדנו מתקופה ייחודית זו ועם פעילות חינוכית חוץ כיתתית רבה יותר במערכת החינוך.

ות סביבתיות ברשויות בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ע"פ קול קורא פעילויות לקידום חינוך פעילוי

 2022-2019בנושא סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנים  

בכל שנה מוציא המשרד להגנת הסביבה קולות קוראים לחינוך לקיימות עבור הרשויות וזאת על מנת לקדם 

המשרד    אנו באיגוד עובדים בשיתוף פעולה עם  במסגרות החינוך השונות. ולהעמיק את החינוך הסביבתי  

להגנת הסביבה ופועלים על מנת לעזור ולקדם את כלל הפעילויות במסגרת הקול הקורא. במסגרת מאמצים 

כניות עבור הקולות הקוראים, תומכים בהגשת הקול הקורא במערכת ואלו אנו עוזרים לרשויות בכתיבת ת

בור לאנשי מקצוע, ייעוץ, ליווי ועוד. לאחר אישור הקולות הקוראים אנו נמצאים בקשר הממשלתית, בחי

ובמעקב מקצועי עם הנעשה בשטח, מבקרים בבתי ספר, גנים ופרויקטים בשטח ועוזרים לקשר בין הפעילים 

 בשטח, הרשויות ומשרדי החינוך והגנת הסביבה.

ות מקומיות בפעילויות לקידום חינוך בנושא סביבה : סיוע לרשוי12188יצא קול קורא מספר    2019בשנת  

תש"פ הלימודים  לשנות  ובקהילה  החינוך  השתתפו  תשפ"ב.  -במערכת  זה  קורא  במרחב  13בקול   רשויות 

  הקורא   לקול  התחייבות  קיבלו  לא  במרחב  ותתרהנו  הרשויות  ₪5.    3,104,306האיגוד, בתמיכה כוללת של  

 רשויות  עבור   קורא  קול   הסביבה  להגנת  המשרד   הוציא  בהמשך.  נדרשים  טכניים  פרטים  על  מענה  אי  בשל

 5  ניגשו  ואליו  ב"ותשפ  א"תשפ  שנים:  שנתיים  פני  על  נפרש  ל "הנ  הקורא  הקול .  התחייבות  קיבלו   לא   אשר

במסגרת הקול הקורא נערכות הסמכות גנים ובתי ספר לירוקים, תוכניות פעולה רחבות לחינוך   . אלו רשויות

 שויות ופרויקטים קהילתיים שונים המפורטים בהמשך.  רב גילאי בר

גנים ובתי ספר אשר מעוניינים להצטרף לתהליך הסמכה או השתלמות מקצועית לחינוך לקיימות מוזמנים 

 tair@igudhadera.co.ilליצור קשר עם תאיר ענבר, רכזת החינוך הסביבתי של האיגוד בדוא"ל: 

 

mailto:tair@igudhadera.co.il
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 דיםהסמכת גנים לגנים ירוקים וירוקים מתמי

על מנת לעבור הסמכה לגן ירוק, על הגן לעמוד במספר קריטריונים סביבתיים המייצגים אימוץ אורח חיים 

וילדי הגן ולצד שיתוף ההורים והקהילה הקרובה.   מקיים ובריא, וזאת הן כלפי הסביבה והן כלפי הצוות 

ביבה הקרובה אשר מחברים במהלך השנה מקיים הצוות פעילויות ותכנים המועברים בגן, בחצר הגן או בס 

את ילדי הגן לטבע ולסביבה דרך יצירת דיאלוג, התבוננות וחקר, משחק ועוד. לאורך התהליך מקבל צוות 

 הגן ליווי במהלך השנה, המקנה לגננות כלים ליצירת שינוי סביבתי.  

 2016-2020בין השנים הסמכת גנים ירוקים ומתמידים ברחבי האיגוד  .63תרשים 

 

 

 

 

 

 הסמכות בתי ספר ירוקים וירוקים מתמידים 

ירוק/ירוק מתמיד/ירוק עד על   בית הספר לעמוד במספר קריטריונים על מנת לעבור הסמכה לבית ספר 

סביבתיים המייצגים אימוץ אורח חיים מקיים ובריא, הן כלפי הסביבה והן כלפי בית הספר. על בתי הספר 

כנית הלימוד הבית ספרית, התייעלות לשם ולהראות יכולת שילוב עקרונות ותכנים לימודיים סביבתיים בת

מים וחשמל, פעילות סביבתית המשלבת הורים וקהילה והקמת  צמצום פסולת וחסכון במשאבים כגון: נייר,  

צוות שיפוט  מול  הסמכה ארצי אל  בית הספר מבחן  עובר  בסוף התהליך  פעילה.  ירוקה  תלמידים  מועצת 

 המורכב מנציגים מהמשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך ורכזת החינוך הסביבתי של האיגוד.   
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 יוזמות קהילתיות  

מקום מרכזי בקול הקורא מוקדש לקידום יוזמות קהילתיות שונות ברחבי הרשויות. בכל שנה נבחרות בכל 

רשות כמה יוזמות בולטות אשר מוצעות ע"י אנשי הקהילה. יוזמות אלו פותחות הזדמנות מיוחדת וחשובה 

בין אנשי הקהילה ומתן מענה לצרכים למרחב קהילתי המספקת מגוון של נושאים סביבתיים, חיזוק הקשר  

קיימים בשטח. האיגוד דואג לתת ליווי לאורך כל התהליך ולקדם את הפעילות השוטפת הן בצד הבירוקרטי  

)קישור אל מול הרשויות וגורמים ממשלתיים( והן בשטח )ביקורים וסיורים במהלך הקמת הפרויקט, הכרת 

 בהתמודדות עם אתגרים שונים שעולים במהלך הפרויקט(. הנפשות הפועלות, סיוע מקצועי בתחום ועזרה 

 ההשתלמות המשולבת לחינוך לקיימות 

כנית המשולבת לחינוך לקיימות הוקמה ביוזמה משותפת של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה והת

ים כנית מקדמת השתלמויות המיועדות לצוותי ההוראה בגני הילדווהחלה את דרכה בשם "תכנית השרים". הת

ובתי הספר היסודיים והעל יסודיים. ההשתלמויות נערכות בשיתוף הגופים הירוקים החברה להגנת הטבע 

והרשת הירוקה, אשר מלווים את צוות בית הספר בהשתלמות המשלבת בתוכה הרצאות מאנשי מקצוע בתחום 

יוזמה של בית הספר   כנית לימודים בדגש סביבתי, נוסף על ביצועוהסביבה, מתן כלים להעברת שיעורים ות

הפונה ומשלבת בתוכה את הקהילה על גווניה. השתלמויות אלו מעניקות לצוות הזדמנות לפתח ידע ומודעות 

לנושאים סביבתיים שונים, פריצת דרך לעריכת שינוי באורח החיים על פי עקרונות הקיימות, פיתוח דיאלוג 

ת מהוות הכנה משמעותית לקראת הסמכה ירוקה וחשיבה ביקורתית ופיתוח יצירתיות ויוזמה. ההשתלמויו

ומשפיעות באופן חיובי הן על הצוות, והן על הילדים ועל סביבתם. אנו באיגוד פועלים על מנת לקדם ריבוי  

הירוקים  לגופים  משותפים  במפגשים  התהליך  ליווי  לצד  האיגוד,  רשויות  במרחב  אלו  השתלמויות  של 

 ת הסביבה ומשרד החינוך.   המעבירים השתלמויות אלו, המשרד להגנ

 2016-2020מספר בתי הספר שעברו השתלמות משולבת לחינוך לקיימות ברחבי האיגוד בשנים  .  65תרשים  
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 תחרות בנייה ירוקה בבתי ספר יסודיים 

ירוקה מטעם משרד החינוך,   יצאה לדרך התחרות הרביעית הארצית לבנייה  המשרד להגנת בשנת תש"פ 

הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה. התחרות מיועדת לבתי ספר יסודיים ברחבי הארץ אשר עברו 

לביצוע מיזם  דופן  יוצאת  הזדמנות  הזוכים מקבלים  בתי הספר  ירוק מתמיד.  או  ירוק  לבית ספר  הסמכה 

ביצוע הפרויקט. למען יוזמה  ₪  ל  200,000סביבתי חדשני של בנייה ירוקה במרחב בית הספר בתמיכה של   

זו מקבלים בתי הספר המשתתפים ליווי מקצועי של אנשי מקצוע בתחום הבנייה הירוקה. תחרות זו מביאה  

עמה הזדמנות ייחודית לתהליך למידה חינוכי משותף הן לצוות בית הספר והן לתלמידים תוך ביצוע תהליך  

תוף פעולה, מתן דוגמא אישית ותרומה לסביבה. גם חקר על ידי התלמידים, למידה ותכנון פרויקטים בשי

האיגוד מלווה ותומך    בפרויקט זה האיגוד הינו צד משמעותי בייעוץ והליווי המקצועי שניתן לבתי הספר. 

 בבית הספר לאורך התהליך, ביעוץ וחוות דעת מול ספקים שונים וקידום התהליך אל מול הרשויות ועוד.  

ה  2019באוקטובר   לדרכה  מרשויות יצאה  ספר  בתי  חמישה  ניגשו  אליה  ירוקה,  לבנייה  הרביעית  תחרות 

זרקא, בי"ס עומר בן אלחטאב בבאקה  -במרחב האיגוד: בי"ס אלומות בנתניה, בי"ס אלשאטטא בג'סר א

גרבייה, בי"ס תפוז בפרדסיה ובי"ס תל"י אלונה במועצה מקומית אלונה. האיגוד ליווה את בתי הספר -אל

זכו   2020בתחרות השנתית לשנת    הראשוני וימשיך ללוות עד לסיום ביצוע הפרויקט. כבר משלב התכנון  

 בתחרות הארצית שני בתי ספר:

בי"ס יסודי אלונה בעמיקם אשר הגישו תכנית להפיכת גג בית הספר לגג ירוק אשר מיועד לקינון   .1

 של בזים ויצירת כר פורה לדבורים.

 כנית לבניית חדר שלווה ירוק ומקיים.  זרקא הציגו ת-בי"ס יסודי אלשאטאא בג'סר א .2

 אנו מאחלים להם בהצלחה ומצפים לראות את התוכנית קורמת עור וגידים.

 הפורום לחדשנות סביבתית 

הוקם פורום חשיבה מחוזי לקידום יוזמות חינוכיות לחדשנות סביבתית. פורום זה נוצר בשיתוף   2017בשנת  

הסביבה, איגוד ערים מפרץ חיפה והשותפות לקיימות רמת הנדיב. כיום פעולה של האיגוד, המשרד להגנת  

משתתפים בפורום זה נציגים של המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך, קק"ל, רשות הטבע והגנים, נציגי 

  כרמל, איגוד ערים מפרץ חיפה ואנשי מקצוע בכירים מגופים ירוקים שונים. -רמת הנדיב, איגוד ערים שרון

בחר הפורום   2020רום הינה למצוא דרכים חדשניות ויצירתיות לקידום החינוך הסביבתי. בשנת  מטרת הפו

וחיבורים  רעיונות  של  עולם שלם  פתח  אשר  העשרה  יום  נערך  האקלים.  ומשבר  צמחים  בנושא  להתמקד 

  חדשים. 
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 פורום רכזים ארצי של הרשויות, איגודי ערים ויחידות סביבתיות 

הצטרפה רכזת החינוך הסביבתי של האיגוד לפורום רכזים ארצי של הרשויות, איגודי ערים   2020בשנת  

בנושאים   וסמינרים  סדנאות  עורך  אשר  מתכלל  גוף  מהווה  הפורום  הארץ.  ברחבי  הסביבתיות  והיחידות 

פעילות הרכזים המרכזיים והבוערים בתחום החינוך הסביבתי, הפקת שיתופי פעולה כלל ארציים, חיבור בין  

מתכנן פורום זה להקים   2021בשטח למשרד להגנת הסביבה ודיונים לפיתוח פעילות הרכזים. בשנה הבאה  

 השתלמות רכזים ראשונה מסוגה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. 

 קואליציית האקלים  - פורום החינוך הסביבתי של תנועת האקלים

נועת האקלים, המאגד בתוכו ארגוני חינוך סביבתי, רכזי הוקם פורום החינוך הסביבתי של ת  2020ביולי  

וארגונים  אקדמיה  סביבה,  לאיכות  ערים  ואיגודי  סביבתיות  יחידות  מקומיות,  ברשויות  לקיימות  חינוך 

לנושא משבר האקלים  וראוי  גדול  ולתת משקל  ליצור שינוי בסדרי העדיפויות  נוספים, במטרה  אזרחיים 

מכתב רשמי עבור שר החינוך יואב גלנט הקורא    2020סגרת הפורום נשלח בדצמבר  במ  והקיימות במערכת החינוך. 

תוך הבניית מהלך למידה רציף המתקיים לכל אורך שנות הלימודים   לגבש אסטרטגיה ארוכת טווח לשילוב  הנושא,

ילה ומעודד  במערכת החינוך, בכל המגזרים והאוכלוסיות בישראל ואשר יוצר תחושת שייכות ואחריות לסביבה ולקה

למעורבות אזרחית פעילה. על מהלך זה לכלול התייחסות לתכנים, פדגוגיה, הכשרה מקצועית בכל הרמות במערכת, 

 2020פורום חדשנות חינוכית שנערך ביוני  .45איור 
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ברמה האופרטיבית קורא הפורום לבצע   אורח חיים מקיים בבית הספר, בבית וברשות, והתכנון הפיזי של בתי הספר.

 )ראה תמונה מס(   פעולות אופרטיביות לקידום המהלך 

 הקמת צוות מקצועי שאחראי לפיתוח הנושא ותכלולו •

 הגדרת הנושא כלימודי חובה בכל הגילאים ובכל האוכלוסיות •

אקטיביזם   • ביקורתית,  חשיבה  ואקטואליה,  ידע  הכוללת  ממדית,  רב  לימודים  תכנית  פיתוח 

 ומובילה לפעולות מעשיות. 

 שצפויים להתעוררמתן מענה מקצועי לקשיים רגשיים  •

 הכשרת מורים  •

 עדכון התכנים הקיימים  •

 תקצוב התקנת תשתיות כחלק מתפיסה תכנונית של בתי הספר מקיימים  •

 פורום חינוך יער 

 "אחד התנאים הראשונים לשמחה הוא שהקשר בין האדם לטבע לא ינותק" 

 -לב טולסטוי-

ב האיגוד ואף מחוצה לו. בתחילת שנת אנו באיגוד שואפים לזהות ולקדם יוזמות חינוכיות חדשניות במרח

הקים האיגוד את הפורום הארצי לחינוך יער/בטבע, על מנת לקדם את התחום במרחב האיגוד ובכלל  2020

המקצוע  מאנשי  מורכב  הפורום  בתחום.  פועלים  אשר  ועוד  חינוך  אנשי  לרשויות,  מענה  ולתת  הארץ 

בגיל יער  חינוך  בנושא  החינוכית  המערכת  על  להגנת    המשפיעים  המשרד  החינוך,  ממשרד  נציגים  הרך: 

איגודי ערים ויחידות סביבתיות, גופים ירוקים שונים,  הסביבה, רמת הנדיב, חוקרים של התחום מהאקדמיה,

מטרת הפורום הינה למידה הדדית ושיתוף ידע וניסיון נרחבים,   מנהלים, מורים וגננות בתחום חינוך היער. 

 גיבוש רעיונות ופעולות להנגשת התחום ופיתוחו במרחב, חיזוק שיתופי פעולה ואיסוף ידע רב לכדי פעולה.  

בכוונת הפורום לשפוך אור על תחום חינוך היער בגיל הרך וההשפעות החיוביות שלו על הילדים, על מנת 

ם תגדל חשיפת הילדים לטבע ולפיכך יוטמעו ערכי החינוך הסביבתי והקיימות הלכה למעשה.   שבסופו של יו

כרמל . הפורום כלל נציגים מכלל -נערך כנס חינוך היער הראשון באיגוד ערים שרון  21/01/20-בתאריך ה

י אגפי הקשת הרחבה של התחום בארץ. החל מבכירים מאגפי הפיקוח והפדגוגיה במשרד החינוך, דרך מנהל

ושותפו  דוגמאות  הועלו  הפורום  במהלך  והורים.  גננות  ארגונים,  ועד  עמותות,  מנהלי  מהרשויות,  חינוך 

סיפורים אישיים של מפקחות וגננות מהארץ ומהעולם לרבות האתגרים וההזדמנויות הטמונים בחינוך יער  

ה בערוצים השונים: ברמת בגיל הרך. בהמשך המפגש נערכו שולחנות עגולים לחשיבה משותפת לדרכי פעול
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תובנות  דף  נערך  הדיונים  מתוך  הממשלתיים.  המשרדים  וברמת  הגנים  ברמת  המקומית,  הרשות 

 ודרכים/רעיונות לפעולה. 

 )צילום: עופרי שילה( 2021פורום חינוך יער לגיל הרך שהתקיים בינואר  .46איור 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התפתחות והמשך תהליך חשיבה משותף. בצוות משתתפים נציגים של אנשי חינוך הנמצאים השונות תוך  

בשטח, גופים ירוקים, אקדמיה, רשויות, משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה ואיגודים ויחידות סביבתיות 

. צוות נוספות וזאת על מנת לשלב את הידע הקיים והאיכויות הייחודיות לכל גוף ואדם המשתתפים בפורום

 ההיגוי דן בנושאים השונים שיש לקדם ובהמשך יתמקד בבניית חזון ויעדים לשנה הקרובה.

 בניית סדרת מערכי שיעור מקוונים לבתי ספר יסודיים בנושא קיימות 

בנתה רכזת החינוך הסביבתי באיגוד סדרת מערכי שיעור לילדי היסודי הנמוך המונגשת  2020במהלך שנת 

להגבל בהתאמה  והמרתקבזום  הרחב  בתחום  שונים  היבטים  כמה  מציגים  השיעור  מערכי   -   ות הקורונה. 

קיימות. על אף שמערכי השיעור נועדו ללמידה מקוונת הם מכילים פעילויות פיזיות כדי לפצות על המרחק  
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יכול  ולא  הטבע  עם  אמצעי  הבלתי  הקשר  את  חייב  אחר  תחום  מכל  יותר  סביבתי  שחינוך  אמונה  ומתוך 

 להיעשות לחלוטין מרחוק. המערכים התמקדו בנושאים הבאים: 

 .  איכות הסביבה, קיימות, אפקט חממה, שינויי האקליםות: מבוא לקיימ •

 ומית פירמידת המזון, תזונה מקיימת, צרכנות מק: בריאות וסביבה •

מגוון מינים, בתי גידול, תנאי סביבה, מארג המזון, משאבים ומחזוריות בטבע, טבע : מגוון ביולוגי •

 עירוני, שטחים פתוחים, יחסי גומלין, הכחדה, מערכת אקולוגית

נחלת הכלל, פסולת, זיהום אוויר, התכלות חומרים, מטמנות, מחזור, שימוש  :  צמצום צריכה ופסולת •

 מחדש, צמצום צריכה, תרבות צריכה, צרכנות נבונה, ניקיון במרחב הציבורי.  

טביעת רגל אקולוגית, משאבי טבע, משאבים מתכלים, משאבים מתחדשים,  :  טביעת רגל אקולוגית •

 תית ואחריות אישית.תרבות הצריכה, קצב התחדשות, אחריות סביב

מערכי השיעור שהוצגו בקצרה מעלה  

מתחברים אחד לשני ברצף תהליכי אך  

ניתן גם ללמד כל מערך שיעור בנפרד. 

מערך   לצאת  מיועד  הבאה  בשנה 

מלווה במצגות וחומר  שיעורים מאורגן  

יסודיים   ספר  בבתי  מורות  עבור  רקע 

נוספים  וכלים  תמיכה  לתת  מנת  על 

אשר יעודדו שילוב של חינוך סביבתי  

 בבתי הספר. 

 סדנאות והרצאות לציבור הרחב

, בהתאמה להגבלות הקורונה, נערכו מפגשי זום רבים לקהל ולאנשי החינוך על מנת לעורר  2020בשנת  

 שאים חשובים וחדשניים בחינוך ולחבר את קהילת מרחב האיגוד יחדיו.מודעות, להכיר נו

 בין האירועים השונים נערכו:

אותה   .1 לאקולוגיה"  ילדינו  וחינוך  החינוך  של  "האקולוגיה  בנושא  מעוררת השראה  הרצאות  סדרת 

ילדים  העביר ד"ר דניאל נווה. אנתרופולוג, מרצה וחוקר אשר מחקריו מתמקדים בין השאר באופן בו  

ציידים. במהלך הסדרה הועברו ארבעה מפגשים המביאים חיבור  -לומדים ומתחנכים בחברות לקטים

 חדש בין חינוך, אנתרופולוגיה ואקולוגיה: 

שינויי אקלים וסביבה מערכי שיעור   - מבוא לקיימות . 47איור 

 איגוד ערים 
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 אקולוגי -ילדות, הורות וחינוך ממבט אנתרופולוגי (א

ה  אלו  ותבהרצא במאה  והורות  ילדות  אודות  חדש  מבט  דניאל  בין    21–הביא  מרתק  חיבור  היוצר 

שילב נווה נקודת מבט אקולוגית על פדגוגיה   ותנתרופולוגיה, חינוך ומחקרי מוח חדשים. לאורך ההרצאא

 וחינוך.  

 לגדל ילדים בצל המשבר הסביבתי  (ב

ניסינו להבין יחד כיצד נקלעה האנושות למצב בו מרבית בני האדם תופסים את סביבתם   אלה  יםבמפגש

 נבדלות ונפרדות. הפיזית והחברתית מפרספקטיבה המתאפיינת ב

 רון מלצר )במסגרת שבוע הקיימות(  –הרצאה בנושא חינוך יער   .2

ע"י  מפגש  ה רמון  מלצר,  רון    הועבר  בישראל במצפה  היער הראשון  גן  ומקים  יער"  "גני  דרכו  מנהל  על 

  הפדגוגיה החינוכית המתלווה אליה ויתרונותיה ,חינוךההאישית וכיצד הובילה אותו לנהל גן יער, על גישת 

   הבולטים של גישה זו. בסוף המפגש נערך דיון משותף עם המשתתפים. 

 2020שירותן של בנות שירות לאומי לתקן הדרכתי באיגוד בשנת 

לזולת  עזרה  ערכים,  על  ומלמד  ומשמעותי  ייחודי  הינו  הלאומי  השירות  תהליך  כי  מאמינים  באיגוד  אנו 

דואג להמשיך שיתוף פעולה זה לאורך השנים מתוך ההכרה העמקה בתחום החינוך והסביבה ועוד. האיגוד  

בנות השירות  לקהילה.  ותרומתן  לחיים  כהכנה  פעילותיהן של בנות השירות, העצמתן האישית  בחשיבות 

המוסדות  עם  קשר  שמירת  סביבתיים,  בנושאים  המודעות  בהרחבת  עזר  כוח  מהוות  באיגוד  המתנדבות 

י ובקידום  האיגוד  ברשויות  מרץ  החינוכיים  עד  באיגוד.  חינוכיות  אחת   2020וזמות  שירות  בת  פעלה 

לילדים וקהילה   ובספטמבר התחילו את שירותן שתי בנות שירות , אשר העבירו פעילויות ותכנים סביבתיים

 . משכבות גיל שונות

 מגוון ביולוגי בגני הילדים במרחב האיגוד 

ברשויות   ילדים  לגני  ביולוגי  מגוון  פעילות  המגוון  העברת  בהכרת  התמקדה  הפעילות  האיגוד.  במרחב 

הביולוגי והתלות ההדדית שבין כל מרכיבי הסביבה. הנושא הועבר בסיפור קצר, הצגה מומחזת ע"י הילדים, 

   משחק ויציאה קצרה אל החצר על מנת לחקור את המגוון הביולוגי בחצר הגן. 

 פרויקטים סביבתיים בבתי ספר יסודיים 

שאי סביבה מובילות בנות השירות פרויקטים סביבתיים בבתי ספר. בשנת תשע"ט נערכו בנוסף להדרכות בנו

ברחבי בתי הספר מכירות מקיימות המשלבות ערכי קיימות )לדוגמא הכנה ומכירה של משחת שיניים טבעית 

 שהכינו התלמידים(, תמיכה והובלה של ימי שיא כגון ט"ו בשבט, יום המים, יום בריאות ועוד.
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 פעולה עם החווה החקלאית חדרה שיתוף 

זו השנה הרביעית בה ממשיך האיגוד בשיתוף פעולה מוצלח עם בי"ס ערוגות פלז )החווה החקלאית חדרה(.  

אחת לשבוע הדריכו בנות השירות של האיגוד קבוצות תלמידים אשר הגיעו אל החווה בכדי להעשיר את 

מחזקות את הקשר של התלמידים אל הסביבה ומקדמות למידה  פעילויות אלו  לימודי החקלאות והסביבה.  

 מתוך פעולה. 

 פרויקט מועצה ירוקה אזורית 

פרויקט זה החל מרעיון שהעלו שתי תלמידות כיתה ח' מבית הספר המשותף חוף כרמל, קשת לבני ושירה 

זורי של מועצות איתן. במסגרת סמינר פתיחת השנה של קבוצת מנהיגות ירוקה הן העלו רעיון ליצור גוף א

ירוקות ולקדם ע"י כך שיתוף פעולה אזורי יוצא דופן. לפתיחת הפרויקט נערכה פגישה ראשונה של נציגי 

וקידמה את  ליוותה  ירוקות מבתי ספר במרחב המועצה האזורית חוף כרמל. בת השירות באיגוד  מועצות 

 התהליך.

 העברת תכנים סביבתיים בבתי הספר 

מציעות שלל תכנים סביבתיים המותאמים לכל גילאי תלמידי בתי הספר. באיגוד בנות השירות של האיגוד  

קיימים מערכי שיעור בתחומי פסולת, אנרגיה, משאבים, טביעת כף הרגל האקולוגית, זיהום אוויר, מים 

 ועוד. 

 יעקב שיתוף פעולה עם החווה בזכרון

ערוגות רבקה. בנות השירות   -  יעקב   החל האיגוד בשיתוף פעולה עם החווה החקלאית בזכרון   2020בשנת  

דנה ששון,   צוות המורים של החווה.  עם  ביחד  חינוכיות  פעילויות  והעבירו  ניתן  היה  לחווה כאשר  הגיעו 

 מנהלת החווה החקלאית שמחה על שיתוף הפעולה.

 שיתוף פעולה עם הגינה הקהילתית בפרדס חנה

עם  2020בשנת   פעולה  בשיתוף  האיגוד  חנההגינה    החל  פרדס  ומועצת  חנה  בפרדס    כרכור. -הקהילתית 

במסגרת שיתוף הפעולה הצטרפו בנות השירות לפעילות עם הקהילה האתיופית בהובלת טליה מינסטר, הן  

 עזרו בפעילויות טיפול הגינה והדרכות לקהילה.

ומגוונים. עם זאת,   כי תחום החינוך הסביבתי טומן בחובו אתגרים רבים  ניתן לומר  אנו באיגוד  לסיכום, 

מתוך אמונה שהבסיס לרצון   פועלים ליצירת דרכים נוספות שיאפשרו להאריך את זמן שהיית הילדים בטבע

לשמור על הסביבה, לפתח אכפתיות כלפיה ולפעול למענה מתחיל בהטמעת חינוך חוויתי בחוץ ובטבע. חינוך  

כרת הסביבה הייחודית של כל תלמיד  מסוג זה מקנה סל כלים מגוון כגון חשיבה ביקורתית, חקר הסביבה, ה
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על מסורותיה, חיבור לשטחיה הפתוחים ולקהילה. לשם כך אנו פועלים במספר מישורים ובשיתוף פעולה עם 

המשרדים הממשלתיים, הרשויות, גופים ירוקים, הציבור וכמובן מול בתי הספר והגנים. אנו מצפים להמשיך  

 בהמשך למקומות מופלאים.  ולגלות עוד רעיונות חדשים, לצאת ולהגיע 
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 פסולת  

מיוצ ומסחרית  עירונית  פסולת  פסולת.  בייצור  כרוכות  היומיום  בחיי  שלנו  הפעולות  בישראל רמרבית  ות 

ליון טונות ימ  6-ליון טונות בשנה. פסולת יבשה משיפוצים ובנייה מיוצרת בהיקף של כימ  5.3-בהיקף של כ

ליון טונות בשנה. אדם מייצר בממוצע ימ  1.8-פריקה ביולוגית )אורגנית( מיוצרת בהיקף של כבשנה. פסולת  

גידול לקצב    בדומהק"ג בשנה וקצב הגידול של ייצור הפסולת    612-ק"ג בחודש ו  51ק"ג פסולת ליום,    1.7

 .1.8%שיעור של  עומד עלה יהאוכלוסי

פס ניהול  אסטרטגיית  ודרך  מנחים  לקווים  עמדה  לישראל  מסמך  מוצקה  ובו   2030ולת  קיים  מצב  מתאר 

מהפסולת ממוחזרת. בניגוד    20-25%מהפסולת מוטמנת,    75-80%תוצאות הדומות למדינות עולם שלישי.  

קטן   כלים  במגוון  מאופיין  הפסולת  וניהול  מפותחות,  מדינות  של  לזה  דומה  הפסולת  יצור  היקף  לכך, 

המקובלים בעולם. החקיקה לדעת רבים סבירה ומעלה, אך  ומצומצם, והזנחה של כלים מרכזיים ויעילים  

יישומה מדשדש. ננקט רק כלי משמעותי אחד, היטל ההטמנה, הנמוך בכמחצית לפחות מהיטלים דומים  

 בעולם המפותח. 

אין ספק שהפחתת כמות הפסולת האזורית הינה אתגר גדול, וברוח דברים אילו האיגוד מכוון ותומך בהקמת 

ויסייע לכך בכל אופן שיידרש. אם יקום אשכול   אשכולות באזור לטובת איגום משאבים בתחום הפסולת 

האיגוד יפקח על פעילותו וישתף עימו פעולה בכל ההיבטים הסביבתיים כפי שהאיגוד מבצע כיום למשל 

ולמאפייניו   לצרכי המקום  ומתן מענה  מיטבי בתא השטח  טיפול  יאפשר  כזה  תאגידי המים. שילוב  למול 

זוהי  הייח חוזר  לשימוש  בה  הטמון  האנרגטי  הפוטנציאל  וחילוץ  למשאב  ממטרד  הפסולת  הפיכת  ודיים. 

 תמצית ממהות הקיימות אליה אנחנו שואפים.  

 חזון האיגוד בתחום הפסולת 

כוללנית  ראייה  בעל  הינו  איתן,  בשיתוף  ופועל  במרחב  הרשויות  את  המאגד  גוף  היותו  מתוקף  האיגוד, 

ובאפשרותו   יהווה ומרחבית,  לוואי של  האחד  תוצר  פסולת.  כלכלה מעגלית של  ליצירת  לאתר מרכיבים 

משאב עבור האחר. כמו כן, יש לנסות ולתכנן את צמצום שינוע הפסולת לסוגיה בין מתקני מעבר ואתרי  

 הטמנה תוך קידום הצורך ביצירת פתרונות קצה אזוריים ומקומיים.   

כבישי הצפון לאתרי הטמנה מהווה מעמסה כבדה הן על תשתית פסולת המשונעת כיום בתחבורה היבשתית ב

הכבישים ובנוסף על כך יש לה השפעה על זיהום האוויר מתחבורה. בניגוד לכך, פסולת אורגנית שמטופלת  

בתוך הרשות המקומית מפחיתה את טביעת הרגל האקולוגית של האדם על המרחב. טיפול מקומי באשפה 
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יותר מבחינה סביבתית, ולטווח הרחוק גם משתלם יותר מבחינה כלכלית, אם   באמצעים המתאימים הוא נכון

הוא מתבצע באופן מתוכנן ומסודר. לא תמיד יוזמות מקומיות משיגות את המטרה ולפעמים העדר ניסיון  

וידע מתאים עלול לעורר תופעות לוואי. האיגוד משתדל לקחת חלק בסוגיות הסביבתיות ולסייע. ביטוי לכך  

. כפי שניתן 2020-ו  2019לראות בהיקף הפניות בכלל ובסה"כ הפניות בנושא פסולת בפרט בשנים  ניתן  

 .  25%-כלראות קיימת עליה בשיעור של 

 2020-ו 2019פניות לאיגוד לטיפול בנושא פסולת בשנים  .66תרשים 

 

 

 

 

 

 

 האיגודתחנות מעבר ואתרי הטמנה במרחב בטיפול 

 מטמנת איכות ירוקה 

אתר "איכות ירוקה" הינו אתר לסילוק פסולת יבשה כשימוש ביניים לצורך מילוי בור החציבה כחלק משיקום 

כשטח בוסתנים ושיחים, תוך שמירת המאפיינים הטבעיים   6ותמ"מ    22האתר והסדרתו לייעודו הסופי בתמ"א  

 ארבעה מ"ק פסולת. האתר מחולק ל  216,000ד על  של האזור. קיבולת ההטמנה באתר איכות ירוקה עומ

דונם.    22מ"ק. סך גודל האתר הינו    54,000תאים כאשר כל תא מהווה רבע מן הקיבולת הכוללת, דהיינו,  

לאתר קיים היתר להטמנת אסבסט אך משיקולים פרטיים אינו עושה שימוש בהיתר זה ואין כניסת אסבסט 

   . שטחול

בצע סיור יזום באתר "איכות ירוקה" ע"י רכז פיקוח ואכיפה של האיגוד.  במהלך השנים, אחת לשבוע מת

זאת בנוסף לסיורים המתבצעים לבחינת תלונות המתקבלות מהמוקד העירוני וכן, סיורים של אגף תעשיות 

פי התנאים הסביבתיים   עמידה בתנאים ברישיון העסק. על  לפיקוח   עפ"י ממצאי הסיורים האתר פעל על 

 . האיגוד ימשיך את סיורי הפיקוח באופן שוטף ע"פ תכנית פיקוח תשתיות באיגוד. ברישיון העסק 
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 מטמנת אביבית

כחלק   בור החציבה  מילוי  לצורך  ביניים  יבשה כשימוש  פסולת  לסילוק  הינו אתר  "אביבית"  אתר הטמנה 

ירת המאפיינים כשטח בוסתנים ושיחים תוך שמ  6ותמ"מ    22משיקום האתר והסדרתו לייעודו הסופי בתמ"א  

 הטבעיים של האזור.

מ' בממוצע( עם נפח   7דונם בבור קיים שעומקו משתנה בחלקיו השונים )  38מתחם משתרע על שטח של  ה

 סדר פיתוח התאים  כאשרמ"ק. המתחם חולק לשלושה תאי הטמנה,    320,000  -הטמנה פוטנציאלי של כ

 קמו ברצף.  תאי הטמנה יפותחו, יופעלו וישוש  בעתמצפון לדרום  הינו

קליטת הפסולת באתר מתאפשרת רק לאחר קבלת אישור על אסדרת התשתיות )איטום וניקוז( ע"פ היתר 

תה פעילות מסיבית של יהיהבנייה ובהתאם לתנאים ברישיון העסק. מאז פתיחת האתר לקליטת הפסולת,  

בניגוד לתקנה   ברישיון העסק.כניסת פסולת המלווה בהתנהלות שלא עמדה באופן מלא כפי שמוגדר בתנאי  

-תש"ן הלתקנות למניעת מפגעים )מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת(    )א(6

 ללא הידוק וכיסוי יומי.התבצעה הטמנה  1990

כנית המאושרת. בנוסף ו, נוצרו שיפועים )חדים( שאינם תואמים לת1כתוצאה מפעילות לא תקינה בתא מס' 

רות פנימיות בגוף הפסולת ייקויים מהותיים במילוי דרישות הכיסוי וההידוק. כתוצאה מכך, נוצרו בענמצאו ל

הסמוכים.   למגורים  ריח  למפגעי  כך,  שגרמו  שיפועים עקב  להסדיר  האתר  ממפעילי  בהתאם   אלו  נדרש 

ולכיבוי הבע להגיע לשימוע  ילתוכנית המאושרת  וכן,  לדרישות, התראות  בכפוף  שהתקיים  רות הפנימיות 

 גוד ערים.יבמשרד להגנת הסביבה ובכפוף לצו סגירה שהוצא ע"י עיריית חדרה ע"פ דוח א

עד   לאור האמור לעיל ראש עיריית חדרה אימץ את המלצות האיגוד ודרש להפסיק את קליטת הפסולת באתר

 להשלמת הדרישות:

 (27/10/20 לבטון משה: צילום)  הרחפת אבק מדרכים פנימיות באתר "איכות ירוקה" .48איור 
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כיסוי בשכבת חרסית כיבוי מוחלט של מוקדי הבעירה המתמשכים באתר. הכיבוי יבוצע באמצעות   .1

 שמנה מהודקת.

הסדרת השיפועים בהתאם לתוכנית המאושרת ובאופן שיאפשר סגירה ושיקום ע"פ תכנית כיסוי  .2

 .1 מס'וסגירה של תא 

הגשת סקר בעירה אשר יאמת את חיסול הבעירות הפנימיות. הסקר יבוצע בהתאם להנחיות המשרד   .3

 להגנת הסביבה. 

 הגשת מפת מדידה מעודכנת אשר תציג את הסדרת השיפועים.  .4

 

 

 

 

 

 

 

 אכיפה ופיקוח 

תושבים.  אלף    700-רשויות מקומיות ובסה"כ כ  18אלף דונם,    860מרחב האיגוד חולש על פני שטח של  

ועירונית, חילונית ודתית, מעמד סוציו אקונומי  )מדובר באוכלוסייה הטרוגנית   יהודית וערבית, חקלאית 

ערב רב של אנשים וערב רב של פניות לאכיפה ופיקוח. היקף הקריאות לטיפול בשנת ל  ( המביאהגבוה ונמוך

. התפלגות הקריאות היו  2019בשנת    170לעומת    302עמד על    להגנת הסביבהמהרשויות ומהמשרד    2020

הסביבתיות  הבעיות  מפתרון  כחלק  ושפכים.  מסוכנים  חומרים  אבק,  ריח,  רעש,  פסולת,  במפגעי  לטיפול 

  "אורות רבין"בהם נדרש סיוע על בסיס שבועי ובאופן יזום כמו תחנת הכוח    מקרים ובתיאום עם הרשויות היו  

ים, וקריאות בזמן אמת בזמן או בסמוך להתרחשות היו גם סיורים שאינם יזומ. נוסף על כך  מטמנת ורדו

ב טיפול שכלל איסוף ממצאים מזירות האירוע ותמונות. בכדי  קהאירוע. ניתנו התרעות וקנסות ותועד מע

המשמשת    GISלאמוד את כמות הפניות ולאפשר גישה נוחה לשליפה ואחזור המידע, נעשה שימוש בתוכנת  

המשך מעקב וטיפול. באתר האיגוד קיימת אפשרות לאיתור המיקום לתיעוד המפגעים,     את הפיקוח בשטח

הגנת  באתר פסולת אביבית ע"י נציגי המשרד ל 03/11/20-רחפן שנערך במצילום טרמי   .49איור 

 הסביבה
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המדויק של תלונות שטופלו עפ"י שם הרשות, מהות הפניה וניתן להתרשם מכמות הפניות שטופלו בכל אחת 

)לצפייה לחץ כאן:   ( מתוך כבוד לצנעת sc.org.il/-https://eamap.svivaמהרשויות החברות באיגוד. 

 הפרט תמונות חשודים ואמצעי זיהוי אישיים נשמרים וניתנים לצפייה אך רק במערכת המנהלים באיגוד. 

 כיצד אוכפים ומפקחים על שטח גדול בכוח אדם מצומצם? 

האיגוד בתחילת   לשורות  גייסנו  המצומצם  ובכוח האדם  הנעשה במרחב העצום  לבחון את  את   2020כדי 

פיילוט של פיזור מצלמות שביל מוסלקות ומצלמות ססמיות בעלות חיישנים תת קרקעיים   החל הטכנולוגיה.  

, בכל זמן  םהבעייתייבמספר מוקדים במרחב האיגוד. הראייה התמידית מאפשרת לנו לראות את המרחבים  

נופי ולהפיכת מקום שהיה חצר  נתון, לאתר במקומות הנבחרים מפרי חוק, לטפל ולבסוף לדאוג לשיקום 

אחורית לחצר קדמית. הכלים החדשניים מאפשרים לנו להכיר את הלכי הרוח במקום ושגרות פסולות בכל 

ת מטופלות על ידינו בדיעבד.  שעות היממה. הפרות איזון שתועדו באופן ממצלמות בלילות, בימי חג או חל"

הפשיעה הסביבתית עובדת בכל ימות השנה ובמיוחד בחגים ובמועדים. לצד זאת, אנו מסוגלים גם לראות 

ובאכיפה ופיקוח בפרט, קיימת חשיבות גבוהה למראה    איכות הסביבהאת הדברים בזמן אמת ולפעול. בתחום  

ם לנו "לבקר" ולצפות ב"מבקרים" שאינם מתנהגים ניים, לצבירת ידע ואיסוף מודיעין. הכלים מאפשרייע

בהתאם במרחב, להעמידם מול התצלום, למצות איתם את הדין ולסלול את הדרך לתיקון ושינוי. הפיילוט 

המופרים  ובשטחים  בכלל  ברשויות  צילום  אמצעי  ועוד  לעוד  מתחברים  חודש  מידי  ואנו  להתרחב  מוסיף 

זמן אמת, בדיסקרטיות ובמערכות ייעודיות שנרכשו באיגוד לטובת בפרט. הצפייה מבוצעת באופן מבוקר, וב

הנושא. לרוב, הפעילות מתבצעת בשיתוף קב"טים, מנהלי מחלקות הביטחון ברשויות ומשטרת ישראל. לאור 

מבוקרת   מושכלת,  בצורה  הנושא  את  ולהרחיב  להמשיך  היא  המגמה  הגוברת מהשטח  והדרישה  ההצלחה 

פה והפיקוח האזוריים. קשה להתכחש לראייה מצולמת ואין יפה ומספק יותר ומתואמת יחד עם גופי האכי

 מלראות שיקום נופי של אזור שהיה מופר.  

  

https://eamap.sviva-sc.org.il/
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 2020התפלגות הקריאות עפ"י רשויות לשנת  . 67תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפני ואחרי טיפול סיור מחלקת אכיפה ופיקוח בשדה יצחק  .51איור 

 

 סיור במייסר לפני ואחרי טיפול .50איור 
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 אבטחת מידע 

    17025ISOסמכת אגף מעבדות לתקן ה

במסגרת דרישות הרגולטור והנחיות הממונה, נדרש כל גוף מנטר לקבל הסמכה מהרשות הלאומית להסמכת 

לתקן   מבית ISO 17025מעבדות  וכיול  בדיקה  מעבדות  לכשירות  הכלליות  הדרישות  את  מגדיר  זה  תקן   .

 הארגון הבין לאומי לתקינה.  

ות הלאומית להסמכת מעבדות בארץ, מעבדת שפכים וקולחין קיבלה הסמכה ראשונה מהרש  2003בשנת  

ל הסמכה  תעודת  בעלת  המעבדה  תקנים   30-וכיום  לפי  שמבוצעות  שונות(  )אנליזות  כימיים  פרמטרים 

 וסטנדרטים בין לאומיים.  

בשנת   וקולחין,  למעבדת שפכים  הרשות   2016בנוסף  ע"י  ראשונה  הסמכה  עברה  אוויר  לניטור  המעבדה 

- והיום איגוד ערים לשמירה איכות הסביבה )שרון  דיקה וגם כיול,הלאומית להסמכת מעבדות כמעבדת ב

באוויר   PM2.5/PM10בנזן וחלקיקים נשימים    , SO2, O3XNO ,רמל( מוסמך לניטור מזהמי גזים מסוג  כ

עפ"י שיטות מאושרות ע"י האיחוד האירופאי והסוכנות לשמירת איכות סביבה בארה"ב, וכיול מכשירי ניטור 

 אלו.

כיום האיגוד היינו הגוף היחידי מבין איגודי הערים בארץ המחזיק מעבדה כימית לבדיקות שפכים וקולחין,  

ך ניטור אוויר שלו, ואף מוסמך כיום להעניק  וגם אחראי על תפעול, תחזוקה ,כיול ובדיקת הנתונים של מער 

 שרותי כיול לגופים מנטרים אחרים כחלק מההסמכה שלו. 

מהרשות  שנתיים  מדי  ההסמכה  את  לחדש  נדרשות  המעבדות  הרשות  ע"י  ראשונה  הסמכה  קבלת  לאחר 

 2020ובשנת   הלאומית להסמכת מעבדות, ולכן הרשות מבצעת מבדקים מתוכננים או מבדקי פתע במעבדות,

תקן   דרישות  יישום  לבדיקת  פתע  מבדק  עברה  וקולחין  שפכים  בו ISO17025מעבדת  לעמוד  והצליחה   ,

 למרות היקף העבודה המצומצם שהמעבדה נאלצה לעבוד בו בגלל הקורונה.   בהצלחה רבה,

 pdf-https://www.israc.gov.il/_Uploads/dbsLabs/AK0067.9לנספח היקף הסמכה של המעבדות :  

https://www.israc.gov.il/_Uploads/dbsLabs/AK0067-9.pdf
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 ISO17025תעודת ההסמכה של האיגוד ל . 52איור 

 

  9001:2015ISOהסמכה לתקן ניהול איכות  

כרמל קיבל על עצמו לקיים ולהפעיל את מערכת הניהול של הארגון לפי  -הסביבה שרוןאיגוד ערים לאיכות 

הינו תקן בינלאומי לניהול האיכות ומגדיר דרישות ברורות למערכת ניהול  ISO 9001תקן    .  9001ISOתקן  

 האיכות בארגון, עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון: 

 שות הלקוח  מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרי •

 נותן מענה לסיכונים והזדמנויות בתחום עיסוקו   •

 חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו   •

 מיישם תהליכי למידה, הפקת לקחים ושיפור מתמיד   •

ומערכת , , ובכל שנה נערכת ביקורת התאמה לתקן ממכון התקנים2011האיגוד פועל תחת תקן זה מאז שנת 

 האיכות באיגוד עומדת בה בהצלחה שנה אחרי שנה.  

בין   האיגוד עוסק במגוון רב של נושאים ופעילויות ובכל אחד מהם מתבצעת בקרת איכות בהתאם לצורך,

 השאר נבדקת ההתאמה של המשאבים לתפקוד, זמני התגובה, תכנון מול ביצוע ועוד.

פעילויות האיגוד והעובדים ע"י ביצוע סקר שביעות רצון  לסקור מדי שנה את    ISO 9001חלק מדרישות תקן  

לכלל המחלקות באיגוד , וניתן לראות מגמת שיפור מתמשכת בהיקף העבודה של העובדים בפרט והאיגוד  

האיכות  נהלי  יעילות  לבדיקת  באיגוד  הנהלה  סקר  נערך  שנה  מדי  רצון  שביעות  לסקר  בנוסף  בכלל. 

עם כל המוגבלויות וצמצום בכוח אדם לפי הדרישות במדינה     2020  וההתייעלות בעבודות האיגוד, ושנת
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עקב מגפת הקורונה, האיגוד עמד בפני האתגר החדש והצליח להתאים את עצמו מבחינת נהלים לשינוי זה 

 . 2020ושמר על איכות העבודה והצליח לעמוד ברוב תוכניות העבודה שהיה צריך לבצע במהלך שנת 

י,  ד עבר ביקורת מקיפה בכל אגפי האיגוד ע"י נציג של מכון התקנים הישראל במהלך חודש דצמבר האיגו

 . ISO 9001:2015שהוכתרה בהצלחה והאיגוד זכה לאישור מערכת הניהול שלו ע"פ התקן 

 ISO 9001ן כרמל לתק-תעודת הסמכה של איגוד ערים שרון .53איור 
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 ציבור  דוברות ויחסי  

 דובר האיגוד: יותם אשל  

האיגוד הינו הגוף המקצועי והמשמעותי ביותר בתחום איכות הסביבה במרחב ואחד המשפיעים בישראל,  

פועל האיגוד בשקיפות ועל פי עקרון שיתוף הציבור  מכאן יוצר האיגוד סדר יום ושיח סביבתי במדיה. כמו כן

 סביבה במידע אודות נתוני איכות הסביבה. את התושבים  ופעילי איכות ה מעדכן ומכאן גם

וחשיפת פרסום  באמצעות  השיח  יצירת  על  אמון  האיגוד  הרבה דובר  מדיות  הפעילות  במגוון  האיגוד  של 

ועוד.   ניו מדיה  פרסום של הרשויות,  וכתובה, אמצעי  ככל האפשר: תקשורת אלקטרונית  ופרסומים רחב 

 הדובר גם אחראי על ניהול ההסברה בעת משברים.

הוביל האיגוד את השיח בתחומים רבים בתחום איכות הסביבה, בהם תהליך הנישוב וניטור   2020בשנת  

, סקרי טבע  OPC   2באורות רבין, חוות דעת בנושא הקמת תחנת    1-4אסדת לוויתן, המאבק לסגירת יחידות  

 במרחב האיגוד, פעילות ופרויקטים בתחום הקיימות ועוד.

בוצע מיתוג של האיגוד והותאמה כלל הנראות של   ,מההתחדשות והפיכת האיגוד למובילכחלק    2020בשנת  

 האיגוד בצוות משותף לדוברות ניו מדיה ואגף חינוך והסברה.  

 2020לפניכם מגוון כתבות שפורסמו בשנת  

• https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3818173,00.html 

 

• https://infospot.co.il/n/The_lesson_from_tLeviathan_should_be_listening_to_the

_public_and_sharing_more 

 

• https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3777928,00.html 

 

• https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3818173,00.html 

 

• https://www.ynet.co.il/article/ryQ1bPXTL 

 

• https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.9115360 

 

• https://netanya.mynet.co.il/local_news/article/r171JO001P 

 

 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3818173,00.html
https://www.ynet.co.il/article/ryQ1bPXTL
https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.9115360
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