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תושבים.ות ושותפים.ות יקרים.ות,
משמעותיים.  אתגרים  לפתחנו  מציב  מוגמרת,  עובדה  כבר  שהינו  האקלים,  משבר 
האיגוד, שביסס עצמו כאחד הגופים המשמעותיים ביותר בישראל בתחום הקיימות, 
פועל 24/7 על מנת לצמצם את נזקי משבר האקלים וליצור מרחב בריא וירוק יותר 

עבור התושבים.ות
כך, בשנת 2021, התחלנו לדווח באתר האיגוד על  תוצאות מדידות של תחנת הניטור 
שהצבנו על אסדת "לוויתן". זהו תקדים הנראה בפעם הראשונה בישראל ומהבודדים 

בעולם. מדובר בצעד ראשון ומשמעותי בשמירה על הים – כבר בעומקו. 
באי שמירה  לנו את הסכנות האורבות  הדגיש  זו  בשנה  הזפת, אשר התרחש  אסון 
על המרחב הימי. לאור זאת אנו יוזמים הקמת רשות חוף לאורך חופי הים התיכון, 
זאת במקביל לנוכחותם של מתכנני.ות  האיגוד בוועדות התכנון והבנייה בכדי למנוע 

הקמת מיזמים אשר עלולים לפגוע בים ובחופים.
משרדי הממשלה מדגישים כי האנרגיות המתחדשות הן העתיד של מדינת ישראל. 
כאן, במרחב שלנו, קיימים מיזמים רבים לאנרגיות מתחדשות כבר כעת - על מאגרי 
ובקרוב אפילו על קיר מבנה האיגוד. בכך אנו  וציבור  מים, חממות, מוסדות חינוך 

מובילים גם בתחום זה בראייה אסטרטגית ומעשית.
משבר האקלים הינו תוצאה של שנים רבות של הזנחה. לכן אנו מנהלים מאבקים על 

שותפים.ות  יקרים.ות,
אנו מתכבדים.ות  להציג בפניכם.ן את הדו"ח המסכם את פעילות האיגוד לשנת 2021.

בשנת 2021 העמקנו והרחבנו את תחומי הפעילות של האיגוד בכדי שנמשיך להוות גוף 
מוביל בתחום איכות הסביבה ברמה הארצית והמרחבית.

איכות סביבה נוגעת בכל תחומי החיים: בריאות, איכות חיים, תזונה, תנועה במרחב – 
תחבורה, פסולת, חינוך כמובן ועוד. בהתאם לראייה הוליסטית זו אנו קובעים ומבססים 

את פעילות האיגוד.
שמירה על הסביבה היא שמירה על הבריאות ואיכות החיים, מכאן אנו ממשיכים בכל 
פתרון  ומציאת  רבין"  ב"אורות  הישנות  הפחמיות   1-4 יחידות  לסגירת  במאבק  הכוח 

למפגע אבק הפחם.
שמירה על הסביבה מחייבת ניטור ופיקוח. בשנת 2021 החל הניטור על אסדת הגז לוויתן 
הפעם  זוהי  האיגוד.  באתר  מדווחות  הניטור  תוצאות  כל  החופי.  לניטור  התווסף  אשר 

הראשונה בישראל ומהבודדות בעולם בה מבוצע ניטור על אסדה. 
בשנת 2021 התחלנו בהליך לשדרוג הציוד במערך הניטור – לחדיש מתקדם ובעל ספקטרום 

.17025ISO רחב יותר. כמו כן הוסמך מערך ניטור האוויר לתקן
מעבדת השפכים הורחבה והתמקצעה בדמות הוספת טכנולוגיות לבדיקות השפכים.

פעילותנו בוועדות התכנון הורחבה, מתוך תפיסה של שמירה על איכות הסביבה צופת 
פני עתיד, בעזרת מתן חוות דעת המונעות פגיעה בסביבה ויצירת שיח ציבורי על מנת 

להשפיע על כך.
בשנת 2021 התחלנו בגיבוש תוכניות להתמודדות עם הפסולת החקלאית ופסולת הבניין 

במרחב, ואנו נמשיך כך בשנים הבאות.

מנת שמפגעים קיימים ייסגרו )לדוגמה יחידות 1-4 הפחמיות בתחנת הכוח 
 .)OPC 2 אורות רבין'(, ושמפגעים עתידיים לא יקומו )לדוגמה תחנת הכוח'
באמצעי   - התקשורתית  ברמה  הציבורית,  ברמה  המאבקים  את  מנהלים  אנו 
התקשורת והניו מדיה וברמה הפוליטית – מול משרדי הממשלה ובוועדות הכנסת.

הראייה העתידית לא יכולה להתקיים ללא השקעה מסיבית בחינוך לקיימות. 
בשנת 2021 הקמנו מיזמים חינוכיים וקהילתיים בכל רשויות האיגוד בעלות 
של 700,000₪. תושבי.ות הרשויות פעילים.ות בתכנון והקמת המיזמים ובכך 
אנו מחברים מעגלים של קהילות שונות למרחב אנושי מודע ויוזם בתחום 

הקיימות. 
בראשות  האיגוד  של  המקצועי  הצוות  בזכות  ראשית  עושים  אנו  זאת  כל 
המנכ"ל ניר סהר, וזו הזדמנות להודות להם.ן על כך, ובנוסף, שיתוף הפעולה 
בין חברי מועצת האיגוד מתקיים באופן מיטבי בראייה משותפת של טובת 

התושבים.ות והסביבה ואני מודה על כך לכל החברים.ות והשותפים.ות. 

שלכם.ן
אסיף איזק

יו"ר האיגוד וראש מועצה אזורית חוף הכרמל

החינוך לקיימות הינו בסיס לראייה לעתיד לשמירה 
על הסביבה. בשנה זו המשכנו ביישום הפרויקטים 
של  בעלות  התושבים,  עם  בשותפות  בקהילה 

כמיליון ₪. 
כל זאת הינו חלק מפעילות האיגוד הענפה.

האיגוד הינו גוף מקצועי ואנו דבקים.ות  במקצועיות 
כלל  עם  פעולה  בשיתוף  לעבוד  יכולתנו  גם  מכאן  זו. 

הגורמים שוחרי איכות סביבה, משרדי הממשלה, הגופים הירוקים והתעשיינים. כל פעולתנו 
היא ראשית כל בראיית טובת התושבים.

עובדי.ות האיגוד הם המסד עליו אנו בנויים. מקצועיותם.ן ומסירותם.ן הם הבסיס להיותנו 
גוף מוביל. השילוב בין מקצועיות העובדים.ות  לתמיכה של מועצת האיגוד בראשות היו"ר 
אסיף איזק, יוצרת מכלול המאפשר המשך השמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים, ואני 

מודה על כך לעובדים ולחברי המועצה.
אנו מחויבים להמשיך ולפעול למען איכות החיים של התושבים ואיכות הסביבה במקצועיות 

– וללא משוא פנים.

שלכם.ן,
ניר סהר

מנכ"ל
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מנהלת האיגוד 
יוסף בורג. המטרה  )'האיגוד'( הוקם בשנת 1979 בצו שר הפנים,  איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל 
בהקמת האיגוד הייתה שמירה על רמה נאותה של איכות האוויר בתחום השפעת תחנת הכוח 'אורות רבין' הממוקמת 

בסמוך לשפך נחל חדרה. 
האיגוד הינו התארגנות אזורית של הרשויות הנמצאות ברדיוס של כ-30 ק"מ מתחנת הכוח. רוב שטחו מצוי במישור 
כיום  ופרדסיה.  נתניה  יונה,  לכפר  ועד  חיפה  הדרומי של  גבולה  דרך  במזרח,  מגידו  אזורית  ממועצה  הצפוני,  החוף 
חברות בו 18 רשויות, שאת ההיבטים הסביבתיים שלהן משרת האיגוד. השטח בו פועל האיגוד משתרע על כ-900,000 
דונם ואוכלוסייתו מונה כ-710,000 נפש. הרשויות החברות באיגוד הן הטרוגניות: ערים גדולות, מועצות מקומיות, 
מועצות אזוריות ורשויות מהמגזר הערבי. האיגוד מלווה כל רשות בהתאם לנושאים הנדרשים בתחומה. עם הקידמה 
וההתפתחות בתחומי איכות הסביבה, החלטות מועצת האיגוד הובילו אותו להתרחב ולעסוק בתחומי פעילות רבים 
ליווי הרשויות בתחום הפסולת, ביצוע מחקרים לקידום  וזיהום קרקעות, שפכי תעשייה,  זיהום אוויר  כגון: מניעת 
טכנולוגיות חדישות, מדידות רעש וקרינה, מתן חוות דעת לוועדות תכנון ובנייה ובקשות להיתרי בנייה, חינוך סביבתי, 

רישוי עסקים ועוד.
האיגוד עמל בשנה זו בתחומים רבים לטובתם ורווחתם של תושבי האיגוד וביצע פעולות רבות בעלות השפעה מהותית 

על הסביבה במרחב. 

צוות האיגוד מרכז את פעילות האיגוד כזרוע מקצועית של הרשויות החברות בו ומעביר לידי הרשות המקומית את 
חוות הדעת וההמלצות לצורך טיפולה של הרשות למול המפגעים הסביבתיים. 

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

הרשויות החברות באיגוד 

באקה אליכיןאלונהאור עקיבא
אל-גרבייה

בנימינה -
גבעת עדה

ג'סר א-זרקא

כפר יונהחוף הכרמלחדרהזכרון יעקבג'ת

כפר
יונה
המרכז הירוק 

של השרון

מגידו מנשה

נתניה

עמק חפר פרדס חנה-פרדיס
כרכור

פרדסיה
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חברי מועצת האיגוד בשנת 2021
יו"ר האיגוד, ראש מועצה אזורית חוף הכרמל 1. אסיף איזק

ראש עיריית אור עקיבא 2. אלי אוקנינה

ראש מועצה אזורית אלונה 3. אריה שרון

ראש מועצה מקומית אליכין 4. עזורי שרוני

ראש מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה 5. איתי וייסברג

ראש מועצה מקומית ג'סר א-זרקא 6. מוראד פתחי עמאש

ראש מועצה מקומית זכרון יעקב 7. זיו דשא

ראש מועצה אזורית מנשה 8. אילן שדה

ראש מועצה מקומית פרדיס 9. איימן מרעי

ראשת מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור 10. הגר פרי יגור

ממלא מקום וסגן ראש עיריית חדרה 11. ניר בן חיים

סגן ראש עיריית נתניה 12. אלי דלל

סגן ראש מועצה אזורית עמק חפר 13. חיזקי סיבק

מנהל מחלקת תברואה ואיכות סביבה מועצה אזורית ג'ת 14. סמיר שלבי

מנהלת מחלקת סביבה מועצה אזורית מגידו 15. הגר ראובני

מנהלת אגף איכות הסביבה עיריית נתניה 16. עירית גולן אנגלקו

חבר המועצה מקומית באקה אל-גרבייה 17. מוחמד מג'אדלה

חבר מועצת העיר, עיריית חדרה  18. סדי בן דוד

חבר מועצת העיר, עיריית כפר יונה  19. איציק דב

נציגת מועצה מקומית פרדסיה 20. טל תעסה

יועץ משפטי של האיגוד עו"ד אהוד דהאן

רואה חשבון והנהלת חשבונות של האיגוד צביקה לוין

דובר האיגוד יותם אשל

אגף המעבדות
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המעבדה לניטור אוויר
מערך האוויר באיגוד מנטר בעיקר מזהמים הנובעים משריפת דלקים )פחם, סולר, גז טבעי(: גופרית דו-חמצנית, תחמוצות 
חנקן, חלקיקים, אוזון, וחומרים אורגניים נדיפים מסוג BTEX  )בנזן, טולואן, אתיל-בנזן וקסילן(. חומרים אלה נפלטים 
בין היתר מארובות תחנות הכוח 'אורות רבין' ו'חגית', מפעלי תעשייה, מתחבורה ומתהליך הטיפול וההפקה של הגז 

הטבעי באסדה.  
בשנת 2021 מנה מערך ניטור איכות האוויר באיגוד 20 תחנות ניטור, מתוכן שלוש תחנות ניידות. בתחילת השנה הופסקה 
פעילותה של תחנת הניטור הניידת באום אל-פחם, אשר פעלה משנת 2005 עפ"י בקשת רשות כבאות והצלה לישראל 

והמשרד להגנת הסביבה. הקרון הועבר לשיפוץ ושדרוג ויועבר למיקום חלופי בתוואי כביש 65. 
במהלך השנה החל להתבצע פרויקט שדרוג הציוד במערך הניטור, בהמשך למכרז שפורסם באוגוסט 2020. במסגרת השדרוג 

הוחלפו מבנים של חלק מהתחנות והותקנו מכשירי ניטור ומטאורולוגיה חדשים. 

  ISO/IEC 17025 הסמכת מערך ניטור האוויר לתקן
ביוני 2021 מעבדת הניטור נבדקה להרחבת ההסמכה למדידה וכיול מכשירי חלקיקים הפועלים בשיטה אופטית של פיזור אור. על כן האיגוד מוסמך למדידה וכיול שני 

 .EN 16450 מדי החלקיקים הפועלים בשיטה זו עפ"י שיטת האירופית
בסוף שנת 2021, נערך מבדק במעבדת אוויר ע"י הרשות להסמכת מעבדות, לצורך חידוש הסמכת האיגוד עפ"י שיטות ניטור תקניות הנהוגות באיחוד האירופי לגבי 

.)BAM Beta Attenuation) Monitor מסוג PM2.5 בנזן וחלקיקי ,SO2, NOx, O3 מכשירי ניטור

אגף 
המעבדות

סיכום מצב איכות האוויר 
במרחב האיגוד בשנת 2021

 SO2 גופרית דו-חמצנית
של  הניטור  תחנות   20 מתוך  ב-18   SO2 נמדד    2021 בשנת 
הסביבה  ערכי  סף  מעל  חריגות  נרשמו  לא  זו  בשנה  האיגוד. 
הזמינות  האיגוד.  בתחנות   SO2 של  והשנתי  היממתי  השעתי, 

השנתית של מכשירי ה-SO2 הייתה 85%.  

ריכוזי SO2 שעתיים מרביים
ב-01/09/21,  חל"ב(   73.6( שבחדרה  אליעזר  בית  בתחנת  נמדד  דו-חמצנית  גופרית  של  המרבי  השעתי  הריכוז 
כשהרוח נשבה מכיוון תחנת הכוח 'אורות רבין'. ריכוז זה מהווה 55% מסף ערך הסביבה השעתי )134 חל"ב(. במהלך 
האירוע נרשמו במקביל עליות ריכוזים מתונות יותר גם בתחנת נוספות: חדרה, מגל והמעפיל. באותן שעות נרשמו 

גם עליות בריכוזי תחמוצות החנקן, דבר המצביע על 'אורות רבין' כמקור הזיהום.  
נרשמו עליות בריכוזים במספר תחנות נוספות בהשוואה לשנת 2020: בתחנת פרדס חנה - עלייה של 83%, בתחנת 

גן שמואל - עלייה של 29% ובתחנת המעפיל עלייה של 9.5%. 

ריכוזי SO2 יממתיים מרביים
הריכוז היממתי המרבי נרשם בתחנת הניטור בית אליעזר שבחדרה )12.1 חל"ב(, בדומה לריכוז היממתי שנרשם 

בשנת 2020, בהשפעת ארובות תחנת הכוח 'אורות רבין'. 
בשאר התחנות המושפעות מפליטות ארובות 'אורות רבין', נרשמה עלייה בריכוזים היממתיים לעומת שנת 2020: 

בתחנת פרדס חנה - עלייה של 35%, בתחנת המעפיל - עלייה של 33%, בתחנת גן שמואל – עלייה של 12% ובתחנת 
חדרה - עלייה של 8%. 

ריכוזי SO2 שנתיים מרביים
הריכוזים השנתיים המרביים נרשמו בתחנות אליכין, מנשה, גן שמואל ובית אליעזר. 
נרשמה עלייה בריכוזים השנתיים לעומת שנת 2020 בחלק מתחנות הניטור: בתחנת 
קרון איגוד 1 בנתניה - עלייה של 100%, בתחנת חדרה - עלייה של 75%, בתחנת 
מנשה - עלייה של 67%, בתחנת גן שמואל – עלייה של 55.5%, ובתחנת פרדס חנה 

- עלייה של 40%. 

SO2
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NOX תחמוצות חנקן
תחמוצות חנקן נמדדו ב-19 מתוך 20 תחנות הניטור שפעלו בשנה זו. בשנה זו לא נרשמו חריגות מעל סף 
 NOx בתחנות האיגוד. הזמינות השנתית של מכשירי SO2 ערכי הסביבה השעתי, היממתי והשנתי של

הייתה גבוהה באופן כללי, מעל 90%.  

NO2 חנקן דו-חמצני
תחמוצות חנקן נמדדו ב-19 מתוך 20 תחנות הניטור שפעלו בשנה זו. 
בשנה זו לא נרשמו חריגות מעל סף ערכי הסביבה השעתי, היממתי 
מכשירי  של  השנתית  הזמינות  האיגוד.  בתחנות   SO2 של  והשנתי 

NOx הייתה גבוהה באופן כללי, מעל 90%.  

אגף 
המעבדות

ריכוזי NOX שעתיים מרביים 
הריכוזים המרביים נמדדו השנה בתחנות קרון איגוד 1 בנתניה ובברקאי. מקור העליות בשתי תחנות אלה הינו תחבורתי.  

בתחנת מנשה נרשם ריכוזי NOX חצי שעתי מרבי של 220 חל"ב המהווים 44% מערך הסביבה, ב-17/07/21. באותה עת נרשמה 
גם עלייה ב-SO2 בעת כיוון רוח מערבי, ועל כן מקור הזיהום היה תחנת הכוח 'אורות רבין'. עליות בריכוזי תחמוצות חנקן שמקורן 
בארובות תחנת הכוח 'אורות רבין' נרשמו גם בתחנות הניטור בבית אליעזר, חדרה, פרדס חנה, אליכין, מנשה, גן שמואל, המעפיל, 

מגל ועמיקם. 

ריכוזי NO2 שעתיים מרביים
הריכוז המרבי נמדד בתחנת הניטור גן שמואל ב-18/07/21 ועמד על 91.9 חל"ב המהווים כ-87% מערך 
הסביבה השעתי למזהם. כיוון הרוח בעת עליות הריכוזים היה מערבי, ועל כן מקור הזיהום היה מתחנת 
הכוח 'אורות רבין'. בתאריך ושעה הנ"ל נרשם גם ערך NOx מרבי באותה תחנה. ריכוזים מרביים נוספים 

שמקורם בפליטות מ'אורות רבין' נמדדו בתחנות פרדס חנה, מנשה ומגל. 
הריכוזים המרביים שמקורם בהשפעת זיהום אוויר תחבורתי נרשמו בתחנות בית אליעזר, חדרה, ברקאי, 

קיסריה וקרון איגוד 1 בנתניה

ריכוזי NO2 שנתיים מרביים
הריכוזים המרביים בממוצע שנתי נרשמו בשנת 2021 בתחנות קרון איגוד 1 
בנתניה, חדרה וברקאי 10.1 חל"ב המהווים 48%-52% מערך הסביבה השנתי. 

פליטות אלה נבעו בעיקר ממקורות תחבורתיים.

NOXNO2

ריכוזי NOX יממתיים מרביים
הריכוזים המרביים נרשמו בקרון איגוד המוצב בנתניה )87 חל"ב(, גן שמואל )78 חל"ב(, 
חדרה )39 חל"ב( וברקאי )33 חל"ב(, המהווים בין 11% לבין 29% מערך הסביבה היממתי. 
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O3 אוזון
בשנת 2021 אוזון נמדד ב-8 מתוך 20 תחנות הניטור שפעלו בשנה זו.

BTEX
בשנת 2021 נמדדו מזהמי BTEX בחמש תחנות ניטור של האיגוד.

PM10-ו PM2.5 חלקיקים נשימים
בשנת 2021 נמדדו חלקיקים בשש תחנות ניטור של האיגוד. PM10 נמדד השנה בתחנת ברקאי במקביל 
המכשירים  זמינות   .)FIDAS ו-200   BAM( שונות  טכנולוגיות  בשתי  פועלים  אשר  מכשירים  בשני 

בתחנות קרובה ל-100%. 

אגף 
המעבדות

ריכוזי O3 שעתיים מרביים 
ערך הסביבה עבור מזהם זה קובע כי מותרות עד 10 חריגות בשנה בכל תחנת 
במספר  ירידה  חלה  מהר"ל  וכרם  המעפיל  קיסריה,  ברקאי,  בתחנות  ניטור. 
החריגות. בתחנות קרון איגוד בנתניה, נחשולים ומעיין צבי חלה עלייה במספר 
החריגות. לא נרשמו השנה מעל 10 חריגות באף תחנה לכן הריכוזים עמדו בערך 

הסביבה לאוזון.

ריכוזי PM2.5 יממתיים מרביים 
בשנת 2021 חל שיפור במצב איכות האוויר ברוב תחנות האיגוד. לא נרשמו חריגות מערך הסביבה היממתי 
)37.5 מק"ג/מ"ק( בתחנות הניטור מלבד בתחנת ברקאי, היות ומספר החריגות היה נמוך מ-18 המותרות 
על פי תקנות אוויר נקי. בשנת 2021 חלה עלייה משמעותית במספר היממות שחרגו מעל ערך הסביבה 

היממתי בתחנת ברקאי ונרשמו 22 חריגות לעומת 7 בשנת 2020.  
לשם ניתוח מדידות החלקיקים נערך רישום של התאריכים בהם נמדדו החריגות. ניתן לזהות 14 ימים 
שרביים בהם נמדדו החריגות במספר תחנות במקביל. זוהי עלייה משמעותית בימי השרב לעומת 4 ימים 

שנמדדו בשנת 2020. 

ריכוזי BTEX יממתיים מרביים
בשנת 2021 לא נמדדו חריגות מהערכים היממתיים לבנזן וטולואן. ריכוזי הבנזן היממתיים הגיעו לכדי 32% מערך 
הסביבה היממתי. ערכים אלה דומים ואף נמוכים מהריכוזים שנרשמו ב-2020, על כן לא חלה הרעה בריכוזי הבנזן 

הסביבתיים לעומת השנה הקודמת.

ריכוזי BTEX שנתיים מרביים 
וטולואן.  בשנת 2021 לא נמדדו חריגות מהערכים השנתיים לבנזן 
ריכוזי הבנזן הגיעו ל-35% מערך הסביבה השנתי. ערכים אלה דומים 
הרעה  חלה  לא  כן  על  ב-2020,  שנרשמו  מהריכוזים  נמוכים  ואף 

בריכוזי הבנזן הסביבתיים לעומת השנה הקודמת.

ריכוזי PM2.5 שנתיים מרביים
לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השנתי 25 מק"ג/מ"ק באף תחנת ניטור. 

ריכוזי O3 שנתיים מרביים
הריכוזים השנתיים המרביים נרשמו בתחנות מעיין צבי )42 חל"ב(, גבעת עדה 
)40.5 חל"ב( וכרם מהר"ל )37 חל"ב(. בשתי התחנות הראשונות חלה עלייה של 

כ-10% לעומת 2020. 

ריכוזי PM2.5 יממתיים מרביים
במהלך השנה נרשמו ע"י מכשיר ה-FIDAS 18 200 חריגות יממתיות מעל ערך הסביבה היממתי. זהו מצב 

גבולי מאחר ותקנות אוויר נקי מתירות עד 18 חריגות יממתיות בשנה אחת.

ריכוזי PM2.5 שנתיים מרביים
בתחנת ברקאי נרשמה במהלך השנה חריגה אחת של כ-2.1% מערך הסביבה השנתי המותר לפי תקנות 

אוויר נקי.

O3PM2.5
PM10

BTEX

15
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אירועי זיהום אוויר בשנת 2021
ככלי למעקב אחר מגמות איכות האוויר באזור כתוצאה מהשפעת הפליטות מארובות תחנת הכוח הפחמית 'אורות רבין', הוגדר ע"י האיגוד 
מצב שבו נרשמים במשך 30 דקות רצופות ערכים של לפחות 70 חל"ב גופרית דו-חמצנית ו/או 125 חל"ב תחמוצות חנקן, כ'אירוע זיהום 

אוויר'. 'אירוע זיהום אוויר' לא בהכרח מהווה חריגה מערכי הסביבה.
בטבלה המובאת מטה ניתן לראות את כמות אירועי זיהום האוויר שהתרחשו במהלך שנת 2021 ואת המקור שלהם.

מהתרשים הנ"ל ניתן לראות כי חלה ירידה של 29% במספר האירועים בתחנות הניטור בשנת 2021 
לעומת שנת 2020. הקיטון במס' האירועים הוא תוצאה של הירידה הנוספת שחלה בפעילות תחנת 
הכוח 'אורות רבין', שהביאה לירידות של 10% בפליטת SO2, 23% בפליטות NOx ו-16% בפליטת 
הכוח  בפליטות מתחנת  שינוי משמעותי במספר האירועים שמקורם  חל  לא  החלקיקים. מאידך, 
'אורות רבין', כאשר נרשמו 35 אירועים בשנת 2021 לעומת 34 בשנת 2020. אחת הסיבות לכך היא 

אגף 
המעבדות

תחבורה/תעשייה אורות רבין תחנת ניטור
1 11 בית אליעזר

5 2 חדרה

5 0 ברקאי

0 0 קיסריה

3 0 אליקים

0 0 מעיין צבי

2 7 פרדס חנה

0 0 אליכין

3 11 מנשה

0 0 גבעת עדה

2 4 גן שמואל

0 0 המעפיל

0 0 מגל

0 0 דליית אל-כרמל

0 0 כרם מהר"ל

0 0 עמיקם

0 0 קרון איגוד-2

60 0 קרון איגוד

0 0 נחשולים

81 35 סך הכל

116

מגמות הפליטה של תחנת הכוח 'אורות רבין' 
NOx -ו SO2 והריכוזים של
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 ןיבר תורוא חוכה תנחתמ םיעורא רפסמ ריוא םוהיז יעורא כ"הס
) .Poly רחא רוקממ ריוא םוהיז יעורא רפסמ )ריוא םוהיז יעורא כ"הס  

סיכום אירועי זיהום אוויר בין השנים 2002 - 2021

האטת קצב ירידת הפליטות SO2 בשנתיים האחרונות. בתחנות אשר מושפעות מפליטות 
SO2 מ'אורות רבין' חלו השנה עליות במספר האירועים: בית אליעזר – 11 לעומת 9 בשנת 

2020, פרדס חנה – 7 לעומת 1 בשנת 2020 וגן שמואל – 4 לעומת 1 בשנת 2020.  
במקביל, חלה ירידה טכנית במספר האירועים הנובעים ממקור תחבורתי עקב הפסקת פעולתה 

של תחנת אום אל-פחם. השנה נוספה לרשימה תחנת קרון איגוד 1 בנתניה.
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אגף 
המעבדות

עפ"י   2008-2021 השנים  בין  בסביבה   NOx-ו  SO2 ריכוזי  מגמות  נבדקו 
לתחנת  הקרובות  בתחנות  בעיקר  האיגוד,  במרחב  הניטור  בתחנות  המדידות 
אליעזר  בית  מפליטותיה:  ביותר  כמושפעות  השנים  לאורך  נמצאו  אשר  הכוח, 
)שבחדרה(, פרדס חנה, גן שמואל, מנשה, אליכין והמעפיל, שבהן נרשמו לאורך 
השנים המספר הגדול ביותר של 'אירועי זיהום' שמקורן בארובות 'אורות רבין'. 

הגרפים המובאים מטה מראים את מגמות הפליטות מתחנת הכוח 'אורות רבין'. 

וכאמור,  הכוח,  תחנת  מארובות  הנמדדות  הפליטות  את  מראה  הראשון  הגרף 
אכן חלה ירידה בפעילות התחנה בשנה החולפת. עם זאת, מהגרפים שבהמשך, 
ניתן לראות עלייה בכמות תחמוצות הגופרית והחנקן שנמדדו בתחנות הניטור 
הפזורות ברחבי האיגוד בשנת 2021 וזאת בהשוואה לשנת 2020. בחלק מהתחנות 
זו מוסברת כהשפעת התנאים  מדובר על עלייה בהיקף של 100%-40%. עלייה 

המטאורולוגיים בשנת 2021.

מגמות הפליטות מארובות תחנת הכוח 'אורות רבין' 
בין השנים 2012-2021 

13,955.2015,579
19,22122,00125,168

29,971
33,999

38,925

48,830
55,304

17,471.40
22,78824,062

29,71728,683
32,254
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592.27067297746927541,0581,0081,5151,237
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2 זוכיר
SO ]ב"לח[ 

 הנש

 חוכה תנחת תוטילפמ תועפשומה רוטינ תונחתב ודדמנש SO2 לש םייברמה םייתנשה םיזוכירה תומגמ
 ]ב"לח[ 'ןיבר תורוא'

 השנמ רזעילא תיב  הנח סדרפ 
)הנח סדרפ ) Linear לאומש ןג  Linear ( רזעילא תיב(  

מגמות הריכוזים השנתיים המרביים של SO2 שנמדדו בתחנות ניטור 
המושפעות מפליטות תחנת הכוח 'אורות רבין' ]חל"ב[
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 הנש

 'ןיבר תורוא' חוכה תנחת תוטילפמ תועפשומה רוטינ תונחתב ]ב"לח[ SO2 לש םייברמה םייתנשה םיזוכירה תומגמ

 השנמ לאומש ןג הנח סדרפ  רזעילא תיב 

Linear ( רזעילא תיב(  Linear ( הנח סדרפ(  Linear ( )לאומש ןג  Linear ( )השנמ  

מגמות הריכוזים השנתיים המרביים של SO2 ]חל"ב[ בתחנות ניטור 
המושפעות מפליטות תחנת הכוח 'אורות רבין'

אגף 
המעבדות

ההסבר לשוני בין מגמות גופרית דו-חמצנית לבין תחמוצות החנקן 
לעומת  המכריע,  ברובו  הכוח  מתחנת  הוא   SO2-ה שמקור  הוא 

NOx הנפלטים ממקורות נוספים, בעיקר מהתחבורה בכבישים.

המעבדה מבצעת בדיקות כימיות של שפכים וקולחים מסוגים שונים לקביעת הרכבם 
 Proficiency( ואיכותם. המעבדה משתתפת בכל שנה במבחני השוואת מיומנות
Testing( בינלאומיים המעידים על כשירותה לספק תוצאות מהימנות. בכל שנתיים 
לצורך  מעבדות  להסמכת  הלאומית  הרשות  ידי  על  חידוש הסמכה  עוברת המעבדה 
שמירה על תקן האיכות ISO17025. כמו כן, מדי שלוש שנים עוברת המעבדה מבדק 
של משרד הבריאות. בזכות זאת תוצאות הבדיקות המסופקות על ידי מעבדת השפכים 
באיגוד מאופיינות ברגישות גבוהה ואמינות מוכחת. בין לקוחות המעבדה ניתן למנות 

מכוני טיהור שפכים, רשויות מקומיות, מפעלי תעשייה, תאגידי מים וביוב ועוד.
מעבדת השפכים באיגוד הינה גוף מקצועי מוסמך, שלא למטרות רווח, אשר פועל 
באופן עצמאי ובלתי תלוי הן בדיגום והן באנליזת התוצאות. תחת אותה קורת גג 

המעבדה לכימיה אנליטית )מעבדת השפכים(
בניתוח  רב  ניסיון  בעלי  גם אגף תעשיות, שעובדיו הם אנשי מקצוע  נמצא  באיגוד 
תוצאות הבדיקות המתקבלות עבור התעשיות השונות. בזכות מאפיינים אלה מסוגל 
צוות האיגוד בכלל וצוות המעבדה בפרט, לתת מענה כולל המאפשר להיכנס לעומקן 
של בעיות כגון היכולת לקשור את תוצאות הבדיקות של כל מפעל לתהליך הייצור 
מקור  איתור  תהליכים,  של  יותר  רחבה  ראייה  לצד  במפעל,  טיפול  קדם  ולתהליכי 

הבעיה וליווי התעשייה במציאת פתרונות טכנולוגיים מתאימים.
האמור לעיל מתאפשר בזכות הדגש שניתן לכך שהמעבדה מבצעת את עבודתה על 
כל היבטיה, החל מתהליך הדיגום וכלה בהנפקת תעודה עם תוצאות הבדיקות, תחת 

הסמכה ובאיכות ומקצועיות ללא פשרות.

סיכום עיקרי העשייה של מעבדת השפכים בשנת 2021
נוסף, עברה את מבדקי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהצלחה, הוסיפה  כוח אדם  גייסה  המעבדה 

הסמכה לטכנולוגיה חדשה ועברה את מבחני השוואת מיומנות בין לאומיים בהצלחה.
במהלך השנה המעבדה הגדילה את לקוחותיה ולקחה על עצמה פרויקטים רבים מעבר לפעילות השוטפת. 

המעבדה דוגמת מגוון מגזרים בהם שפכי רפתות, שפכי מזון ותעשיות הכימיה. 
במהלך השנה בוצעו כ-2,703 דיגומים, המכילים 15,126 פרמטרים אשר נבדקו על ידי המעבדה.
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אגף 
המעבדות

כמות הדיגומים המצטברת שבוצעה במעבדה בשנים 2020-2021
כמות הפרמטרים המצטברת שנבדקה במעבדה בשנים 2020-2021

ניתן לראות שבשנת 2021 חלה עלייה של כ-18% 
במספר הדיגומים המצטבר, כאשר בשנה זו נערכו 

2,703 דיגומים לעומת 2,285 בשנת 2020. 

ניתן לראות שבשנת 2021 חלה עלייה של כ-15% במספר הדיגומים המצטבר, 
כאשר בשנה זו נבדקו 15,126 פרמטרים לעומת 13,180 בשנת 2020. 

בתחילת שנת 2021 נבנתה תוכנית עבודה לשירותי המעבדה הניתנים לרשויות 
בכל  מאוד  גבוהים  היו  השנה  בסוף  הביצוע  שאחוזי  לראות  ניתן  השונות. 
גבוהים  היו  הביצוע  אחוזי  ומגידו  כרמל  חוף  האזוריות  במועצות  הרשויות. 
ברמה ניכרת ביחס לצפי, כאשר הסיבה העיקרית לכך הינה דיגומים חריגים 

ופרויקטים בלתי צפויים אשר בוצעו במהלך השנה.

אחוז ביצוע ביצוע תיכנון מרחב 

85% 382 448
אור עקיבא, בנימינה, 

פרדס חנה-כרכור, פארק קיסריה

133% 194 146 חוף הכרמל

94% 162 172 זיכרון יעקב

193% 131 68 מגידו
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במרחב האיגוד פועלות תעשיות רבות בעלות פוטנציאל לזיהום סביבתי. אגף תעשיות
כלל  של  הסביבתיות  ההשפעות  מגוון  את  בוחן  באיגוד  התעשיות  אגף 
אסדרה  לכדי  אותן  ומוביל  עליהן  מפקח  במרחב,  הקיימות  התעשיות 
סביבתית. האגף עוסק בבקרה ומניעה של פליטות מזהמים לאוויר, טיפול 
זיהומי קרקע ומקורות מים, טיפול בחומרים מסוכנים  בשפכים, מניעת 
ובפסולת וכן במניעת מפגעים סביבתיים כגון ריח, רעש, קרינה ואסבסט.

בשטח האיגוד פועלים יותר מאלף בתי עסק ומפעלים הדורשים התייחסות 
סביבתית. לצורך כך נדרש האגף 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 מתן תנאים ברישיון העסק ועד לפיקוח 

על עמידה בתנאים וההנחיות.

האגף מהווה אינטגרטור המקשר בין הרשויות החברות באיגוד לבין המשרד 
להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, תאגידי המים, חברות כלכליות, משרדי 
ייעוץ ותכנון, עמותות ופעילים סביבתיים, מכוני מחקר וגורמים נוספים. 

באופן שוטף  נעשה  הפיקוח על התעשיות כחלק מהאסדרה הסביבתית 
וכולל סיורים במפעלים, מעקב אחר ניטור רציף, דיגומי ארובות, דיגומים 
סביבתיים, בדיקות תקופתיות ובדיקות פתע, דיגומי שפכים, מתן חוות 
הנהלת  עם  והבהרות  תכתובות  ניהול  וכן  לרשויות  מקצועיות  דעת 
המפעלים. יש לציין כי הליכי האכיפה מבוצעים במידת הצורך ע"י המשרד 

להגנת הסביבה או הרשויות בהתאם לסמכותם.
מפעילות  הסביבתיות  ההשפעות  מזעור  הינו  האגף  של  העיקרי  הייעוד 
תעשייתית לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי הרשויות החברות באיגוד.
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איכות אוויר בתעשייה

אגף 
תעשיות

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. 

ניתן לחלק את פליטת המזהמים לאוויר מהתעשייה לשני סוגים עיקריים: הראשון הוא 'פליטות מוקדיות' המתועלות לסביבה דרך 
ארובות ובאופן שבו ניתן להעריך במדויק את ההרכב הכמותי והאיכותי של המזהמים שנפלטים. הריכוזים הנמדדים בארובה מושווים 

אל ערכי הפליטה שמותרים ספציפית בהתאם לתהליך ולמזהם ונקבעו לכל עסק בתנאי רישיון העסק או היתר הפליטה. 
הסוג השני הוא 'פליטות בלתי מוקדיות' שנוצרות מפליטה של חומרים נדיפים או חלקיקים אל הסביבה, כאשר אין וודאות מוחלטת 
לגבי המיקום המדויק של מקור הפליטה אך ניתן להעריך את הכמות הנפלטת. במקרה זה משווים את הריכוזים הנמדדים בסביבה 

לתקני סביבה ע"פ תקנות אוויר נקי.

האיגוד מפעיל מערך פיקוח על מקורות זיהום האוויר מהתעשייה באמצעות: 
• בקרה שוטפת על הניטור הרציף המותקן בארובות המפעלים

• ליווי בדיקות מזהמים בארובות המבוצעות ע"י מעבדות מוסמכות
• ליווי בדיקות ניטור אוויר סביבתיות ומעקב אחר תוצאות תחנות ניטור  

   סביבתיות המושפעות מפעילות תעשייתית
• סיורי פיקוח על תנאי רישיון עסק והיתרי פליטה בתעשיות 

תחנת הכוח אורות רבין
תחנת הכוח 'אורות רבין' בחדרה כוללת שש יחידות ייצור 
חשמל קיטוריות המוסקות בפחם - יחידות מס' 1 עד 6. על 
גבי יחידות 5 ו-6 הותקנו סולקנים להפחתת פליטות של 

תחמוצות חנקן וגופרית. 

ייצור חשמל, צריכת פחם ואיכותו
בשנת 2021 חלה ירידה של 15% בהיקף ייצור החשמל וצריכת הפחם באתר 'אורות רבין' לעומת שנת 2020. 

משנת 2012 )למעט השנים 2016-2017(, נשמרת מגמת הירידה בייצור החשמל וצריכת הפחם באתר "אורות רבין". הירידה נובעת 
ממדיניות של הפחתת השימוש בפחם ומתן עדיפות לייצור חשמל בתחנות כוח המוסקות בגז טבעי, ובשנים האחרונות מעלייה בהיקף 

ייצור חשמל בעזרת אנרגיה מתחדשת. 
היתר הפליטה הניתן לתחנת הכוח מטעם המשרד להגנת הסביבה מאפשר תכולת אפר מרבית של 13% משקלי בממוצע שנתי. בשנת 
2021 תחנת הכוח עמדה בסף ההגבלה הנדרשת לתכולת האפר בפחם. אחוז האפר בממוצע משוקלל שנתי בשנת 2021 היה 9.6%, 

המהווה עלייה של 6% לעומת 2020.
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-2004 םינשה ןיב 'ןיבר תורוא' חוכה תנחת םחפ תכירצו למשח רוצי
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 ) ןוט ןוילימ( םחפ תכירצ )ש"טוק דראילימ( למשח רוציי

יצור חשמל וצריכת פחם תחנת הכוח 'אורות רבין' 
בין השנים 2004-2021
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תכולת אפר בפחם הנצרך בתחנת הכוח 'אורות רבין' 
בין השנים 2004-2021

אגף 
תעשיות

בשנת 2021 התרחשו 24 הפסקות והתנעות של יחידות הייצור 1-4. ביחידות 
יזומות  הפסקות  היו  ההפסקות  מרבית  והתנעות.  הפסקות   7 התרחשו   5-6
לצורך עבודות מתוכננות ו/או תיקון תקלות שונות ביחידות. ביחידות 1-4 חלק 
מהפסקות פעילותן של היחידות נועד לצורך חיבור של המחז"מים, שנמצאים 
)יחידות 70-80(, אל קווי המתח הגבוה הקיימים ושמחוברים  בתהליך הקמה 
ליחידות 1-4. חיבור המחז"מים לקווים אלה נועד כדי להחליף בעתיד את יחידות 
1-4 הפחמיות ביחידות ייצור חשמל חדשות ויעילות יותר, הפועלות על גז טבעי.  

בשנת 2021 הגישה חח"י תוכנית הדממות שאושרה לאחר התייחסות האיגוד. 
האיגוד עקב במהלך השנה אחר עמידתה של תחנת הכוח בתוכניות שהוגשו ואף 
הצליח למנוע הפעלה של יחידה 2 בחודש יוני, שלא על פי התוכנית, הפעלה 
אשר עלולה הייתה לגרום לתוספת פליטות לסביבה. בסיכומו של דבר התחנה 
ואף עברה את מספר  ימי הקיזוז  לגבי מספר  בדרישות היתר הפליטה  עמדה 

הימים הנדרש. 

מגמות הפחתה במקור של פליטות המזהמים מתחנת הכוח "אורות רבין"
בשנת 2021 חלה ירידה בהיקף ייצור החשמל מכלל יחידות הייצור ב"אורות רבין", וכן ירידה של 10.4% בפליטות גופרית דו-חמצנית, 23.3% בתחמוצות חנקן ו-28% 

בפליטות חלקיקים ביחס לשנת 2020. לאחר ביצוע בחינה של נתוני הפליטה מתחנת הכוח בחלוקה בין יחידות 1-4 הישנות ויחידות 5-6, עולות המסקנות הבאות:
1. ביחידות הייצור 1-4 הוותיקות הייתה ירידה של 5,000 שעות ייצור )שווה ערך ל-208 ימי ייצור( ביחס לשנת 2020.

2. הירידה במספר שעות הייצור נובעת מקיזוז ימי עבודה ביחידות 1-4 כפי שנדרש בהיתר הפליטה ועודף ייצור חשמל ברמה הארצית בעונות המעבר עקב שילוב של 
אנרגיה מתחדשת. הירידה בייצור, בשילוב של עבודה בעומס ממוצע נמוך, סייעו לירידה של כ-20% בהיקף ייצור החשמל ביחידות 1-4 ביחס לשנתיים האחרונות. 

3. כמות הפחם שנצרכה ביחידות 1-4 ירדה ב-20%, בדומה לאחוז הירידה בהיקף ייצור החשמל.

פליטת מזהמים מארובות של יחידות 1-6 בתחנת הכוח "אורות רבין" 
בשנים 2012-2021 

]טון/שנה[]טון/שנה[]טון/שנה[
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4. הירידה המשמעותית בצריכת הפחם ובהיקף ייצור החשמל השפיעו על פליטות המזהמים מהארובות של יחידות 1-4 בזמן עבודה שגרתית )ללא התחשבות בפליטות 
בזמן הנעה והדממה(: כמות תחמוצות הגופרית ירדה ב-10%, כמות תחמוצות החנקן ירדה ב-23.7% וכמות החלקיקים ירדה ב-29.5%.

5. ביחידות 5-6 חלה ירידה מתונה של כ-7% בהיקף ייצור החשמל וצריכת הפחם אשר תרמו לירידה בהיקף פליטות המזהמים מכלל הארובות בתחנת הכוח ביחס 
לשנתיים האחרונות.

המסקנה העיקרית היא, שההשפעה העיקרית על הפחתת הפליטות בשנת 2021 הינה תוצאה של ירידה בפעילות היחידות 1-4 ביחס לשנה הקודמת. הדרישה בהיתר 
הפליטה להפסקת פעילות של 63 ימי עבודה בשנת 2019, 177 ימי עבודה בשנת 2020 ו-327 ימי עבודה בשנת 2021 באחת מיחידות 1-4, בשילוב עם בקרה צמודה של 

האיגוד על עמידה בדרישות, תרמה לשמירה על פליטות מזהמים נמוכות ביחס לשנים קודמות. אגף 
פיקוח על תוצאות הניטור הרציף בארובות תחנת הכוח תעשיות

'אורות רבין' בשנת 2021
האיגוד מפקח על תוצאות הניטור הרציף בארובות תחנת הכוח, לשם בדיקת עמידתה בדרישות היתר 

הפליטה שניתן לחברת חשמל ע"י המשרד להגנת הסביבה. 
נתוני פליטה מארובות 'אורות רבין' התקבלו בשנת 2021 בזמן אמת, כל חמש דקות, במרכז הבקרה 
לריכוזי  פרט  הפליטה.  היתר  דרישת  עפ"י  בארובות  המותקנים  הרציפים  הניטור  ממדי  באיגוד, 
המזהמים מתקבלים באיגוד פרמטרים תפעוליים נוספים כגון עומס היחידות, כמות הפחם המוזן 
לדוודים, נפח גזי הפליטה, טמפרטורה בארובה, אחוז חמצן ולחות של גזי הפליטה ועוד. נתוני הניטור 

הרציף של ריכוזי המזהמים בארובות מתקבלים באיגוד כערכים מנורמלים. 
בטבלאות ובגרפים להלן מרוכזים הערכים המרביים של המזהמים הנפלטים מתחנת הכוח, שנמדדו 
עקב  שהתקבלו  גבוהים  ריכוזים  כוללים  המוצגים  הערכים  התחנה.  ארובות  בכלל  הרציף  בניטור 

תקלות אך אינם כוללים את הערכים שהתקבלו בזמני הנעה והדממה

ריכוז שעתי מרבי של גופרית דו-חמצנית מארובות 'אורות רבין' לשנת 2021

ריכוז יממתי מרבי של גופרית דו-חמצנית מארובות 'אורות רבין' לשנת 2021
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אגף 
תעשיות

ריכוז שעתי מרבי של חלקיקים מארובות 'אורות רבין' לשנת 2021ריכוז שעתי מרבי של תחמוצות חנקן מארובות 'אורות רבין' לשנת 2021

ריכוז יממתי מרבי של חלקיקים מארובות 'אורות רבין' לשנת 2021ריכוז יממתי מרבי של תחמוצות חנקן מארובות 'אורות רבין' לשנת 2021
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חריגות ביחידות 5-6
במהלך שנת 2021 לא נרשמו חריגות בריכוזי חלקיקים בארובות של יחידות 5 ו-6. 

החריגות  חנקן.  תחמוצות  בריכוז  חריגות שעתיות  ו-11  גופרית  תחמוצות  בריכוז  חריגות שעתיות   6 השנה  במהלך  נרשמו   5 ביחידה 
או  )סולקן( עקב תקלה חשמלית  גופרית  פליטות תחמוצות  נובעות מהפסקת פעילות של מתקן הפחתת  הגופרית  בריכוזי תחמוצות 
מתקלה במערכת הזנת אבן גיר אל הסולקן. החריגות בתחמוצות חנקן נובעות מהפסקה של הזרקת גז אמוניה למתקן הפחתת פליטות של 

תחמוצות חנקן )SCR( בשל תקלות שונות או לצורך תחזוקת המתקן. 
ביחידה 6 התקבלה חריגה שעתית בריכוז תחמוצות גופרית עקב תקלה במערכת הזנת אבן גיר לסולקן.

לאור העובדה כי יחידות הייצור יכולות להמשיך לעבוד בזמן תקלה הגורמת לחריגה עד 120 שעות – היחידות

אגף 
תעשיות

סיכום תוצאות הניטור הרציף
הפליטה  מערכי  חריגה  מאפשרות  הפליטה  היתר  הוראות  כאמור, 
במקרים של תקלה באמצעי הטיפול בגזי פליטה, עד 120 שעות לשנה, 
בעת תקלה ובזמני הנעה והדממה של יחידת ייצור, בעת ביצוע בדיקות 
קבלה לציוד חדש ובזמן ביצוע בדיקות כיול, בדיקות כשירות, תחזוקה 

מונעת וכדומה, על פי תכנית שאושרה מראש. 

חריגות ביחידות 1-4
מריכוז  שעתית  חריגה  מותרת   ,1-4 ביחידות  לעיל,  המפורטות  להחרגות  בנוסף 
חלקיקים של פי שניים מערך הפליטה )100 מ"ג/מק"ת( של 5% מכלל הממוצעים 

השעתיים במהלך שנה אחת. 
בארובות 1-2 נרשמו 12 חריגות שעתיות בריכוז החלקיקים מערך הפליטה השעתי. 
מספר שעות החריגה השעתיות מסך שעות התפעול השנתי של היחידות, מהווה 
כ-0.1%. ערך זה נמוך מאד יחסית ל-5% מהזמן המותרים, כמו כן לא נרשמו חריגות 

בממוצע יממתי. על כן, לא נרשמה חריגה מדרישות היתר הפליטה. 
בארובות 3-4 נרשמה חריגה אחת בממוצע שעתי בתאריך 09/06/21 עקב ביצוע 
כיול של מערכת ויסות דוד יחידה 4, שבמהלכה בוצעו שינויי עומס חדים ומהירים 
היתר  מדרישות  חריגה  נרשמה  לא  היממתי.  בממוצע  חריגות  נרשמו  לא  ביחידה. 

הפליטה מאחר וחריגות בזמן עבודות כיול אינן מוגדרות כחריגה.

תחנת הכוח חגית 
המוניציפאלי  בתחום  מדרום,  מנשה  רמות  לבין  מצפון  הכרמל  רכס  בין  ממוקמת  'חגית'  הכוח  תחנת 
צירי,  סוגים שונים: מחז"ם חד  קיימים מחז"מים משלושה  של המועצה האזורית חוף הכרמל. באתר 
מחז"ם דו צירי ו-2 מחז"מים תלת ציריים. מחז"ם )מחזור משולב( משלב שני סוגי טורבינות: טורבינות 
גז וטורבינת קיטור. טורבינות הגז פולטות חום רב אשר נרתם לטובת חימום מים לקיטור, המפעיל את 
טורבינת הקיטור. כך, חום גזי השריפה שנשאר לאחר הפעלת טורבינות הגז, מנוצל להפקת קיטור - ללא 

תוספת של חומר דלק.
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 ייצור וצריכת הדלק בתחנת הכוח 'חגית' בין השנים 2002-2021



37 36

לייצור  הגלם  חומרי  וצריכת  החשמל  ייצור  בהיקף   2021 בשנת  השינויים  את  לראות  ניתן  מטה  המובאת  מהטבלה 
החשמל בתחנת הכוח ביחס לשנת 2020. ייצור החשמל המשיך להתבסס על שריפה של גז טבעי. במהלך השנה במסגרת 
הכנות לקראת מכירת יחידות 3-6 מחח"י ליצרן פרטי, בוצעו הפעלות רבות של היחידות בסולר, ולכן צריכת הסולר 
עלתה. כמות ייצור החשמל וסוג הדלק הנשרף בתחנה הם פועל יוצא של שיקולי מנהל מערכת החשמל ברמה הארצית 
'תמר'  'לוויתן', אסדת  2020 משלושה מקורות: אסדת  מגיע משנת  הגז הטבעי אשר  לחלוקתם של משאבי  באשר 

וספינת גז טבעי מונזל לגיבוי.

צריכת גז טבעי 
]טון/שנה[

צריכת דלק סולר 
]טון/שנה[

שעות הפעלה בשנה 
]יחידות ייצור חשמל[

ייצור חשמל 
]מגווט"ש[

ירידה של כ-17% 
ביחס לשנה קודמת

עלייה של כ-13% 
ביחס לשנה קודמת

ירידה של כ-13% 
ביחס לשנה קודמת

4,614,696
ירידה של כ-17% 
ביחס לשנה קודמת

אגף 
תעשיות

ריכוז שעתי מירבי של 
תחמוצות חנקן מתחנת הכוח 

'חגית' לשנת 2021 לאחר 
הפחתת רווח בר סמך וסימון 

התקן לפליטה בגז טבעי

ריכוז יממתי מירבי של 
תחמוצות חנקן מתחנת 

הכח 'חגית' לשנת 2021 
לאחר הפחתת רווח בר סמך 
של 10 מ"ג למק"ת וסימון 

התקן לפליטה בגז טבעי
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פיקוח ניטור רציף בארובות תחנת הכוח חגית
ריכוזי  למדידת  בשבוע,  ימים   7 ביממה  שעות   24 אמת,  בזמן  רציף,  באופן  מנוטרות  'חגית'  הכוח  תחנת  מארובות  הפליטות 
תחמוצות חנקן. נתוני הניטור משודרים אל מרכז הבקרה באיגוד. האיגוד מפקח על איכות הנתונים, זמינותם וחישוב עמידה בתקני 
הפליטה. במקביל לריכוזי תחמוצות חנקן נמדדים בארובה גם טמפרטורה, לחץ, אחוז חמצן, תכולת מים בגזי הפליטה וספיקת גזי 
הפליטה. נתונים נוספים שמתקבלים באיגוד הם ההספק החשמלי של כל יחידה, ספיקת גז טבעי וספיקת סולר המוזן לכל יחידה. 
התרשימים הבאים מציגים את הממוצע השעתי המרבי והממוצע היממתי המרבי בכל יחידת ייצור בכל חודש בשנת 2021, הן בזמן 

שריפת גז טבעי והן בזמן שריפת סולר. 

אגף 
תעשיות

חלקיקים 
]ק"ג/שנה[

גופרית דו-חמצנית 
]ק"ג/שנה[

תחמוצות חנקן 
]ק"ג/שנה[

28 82 507

תחנת כוח קיסריה
תחנת הכוח 'קיסריה' ממוקמת בתחום המוניציפאלי של עיריית אור עקיבא. תחנת הכוח כוללת שלוש טורבינות גז בהספק חשמלי כולל של 130 מגוואט. כל שתי 
טורבינות מחוברות לגנרטור אחד. תחנת הכוח קיסריה מוגדרת כתחנת גיבוי ומיועדת להפעלה במקרה תקלה או מקרה חירום, עד כ-300 שעות בשנה בממוצע, במקדם 

יכולת שאינו עולה על 6%. בשנת 2021 כלל היחידות עבדו פחות מ-300 שעות ויצרו פחות מ-100 מגווט"ש.
להלן סיכום הפליטות מתחנת הכוח בקיסריה בשנת 2021: 

התפלגות היקף הייצור והפליטות מתחנות הכוח בשטח האיגוד
)כמות  הסגולית  המזהמים  ופליטת  החשמל  ייצור  היקף  התפלגות  מוצגת  הבאים  בתרשימים 
ו'חגית'  רבין'  'אורות  הכוח  מתחנות  התחנה(  ע"י  המיוצר  מגווט"ש  לכול  הנפלטת  המזהמים 

הנמצאות בשטח האיגוד. 
מהתרשימים ניתן לראות כי המחז"מים באתר 'חגית' סיפקו בשנת 2021 חשמל בהיקף של 34% 
בלבד מכלל יכולת הייצור השנתי באזור, בדומה ליחידות 1-4 הפחמיות ב'אורות רבין', זאת למרות 
הסגוליות של תחמוצות  הפליטות  ביותר.  הנמוכה  היא  אלה  מיחידות  המזהמים  פליטות  שרמת 
חנקן וגופרית דו-חמצנית מיחידות 1-4 גבוהה פי 10.5 ו-8 בהתאמה, מהפליטות ביחידות 5-6 
שבהן יש מערכות לטיפול בפליטות, וגבוהה בסדרי גודל מהפליטות במחז"מים ב'חגית' השורפים 

גז טבעי. כמו כן, 
 5-6 ביחידות  גודל מהפליטות  בסדר  גבוהה   1-4 ביחידות  רמת הפליטה הסגולית של חלקיקים 

ומהיחידות  בחגית. 

OR1-4
4,407,791
33%

OR5-6
4,479,193
33%

HG1-6
4,614,696
34%

 בחרמב חוכה תונחתב יתנש רוציי ףקיה
 ]ש"טווגמ[ 2021 תנשב דוגיאה

OR1-4 OR5-6 HG1-6

היקף ייצור שנתי בתחנות הכוח במרחב 
האיגוד בשנת 2021 ]מגווט"ש[
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אגף 
תעשיות

השוואה של פליטה סגולית ממוצעת 
של חלקיקים בין יחידות הייצור השונות 
בתחנות הכוח בתחומי האיגוד בשנת 2021

השוואה של פליטה סגולית ממוצעת בין 
יחידות הייצור השונות בתחנות הכוח 

בתחומי האיגוד בשנת 2021

אסדת הגז 'לוויתן'
ההפעלה המסחרית של אסדת 'לווייתן' החלה בחודש ינואר 2020. החל מחודש מרץ 2021, שלושת 

מערכי הייצור של האסדה עובדים )שניים לאספקה מקומית ואחד לייצוא(.
באסדת 'לווייתן' הוקמה תחנת ניטור רציף סביבתי מתוקף הסכם וולונטרי שנחתם בין האיגוד לבין 
חברת 'שברון' )לשעבר 'נובל אנרג'י'(. בתחנה הותקן מכשיר למדידת BTEX )בנזן, טולואן, אתיל 
בנזן וקסילן(, ובנוסף מתקבלים באיגוד נתונים מטאורולוגיים של כיוון ומהירות הרוח מתורן האסדה. 
הנתונים מתקבלים לאחר כ-3 ימי עסקים, לאחר הליך דיגול ע"י נציגי האסדה. התחנה מנטרת את 
ריכוז המזהמים באוויר, במטרה לתת תמונת מצב של הריכוזים הנפלטים מהאסדה, בהשוואה לריכוזים 

בתחנות הניטור החופיות של האיגוד.

ממצאי הניטור הרציף של אסדת 'לווייתן'
נתוני הניטור הרציף הגיעו לראשונה לאיגוד ב-27/06/21. נעשתה השוואה בין נתוני הניטור 
שהתקבלו מהאסדה )צבועים בטורקיז( לבין נתוני הניטור שהתקבלו מהתחנות החופיות של 
מערך הניטור של האיגוד )נחשולים, קיסריה ומעיין צבי(. לא נרשמו חריגות מערך הסביבה 
היממתי לבנזן בתחנות החופיות. מאז התרחשה עלייה אחת מעל התקן היממתי לבנזן בתחנת 
הניטור שעל גבי האסדה בחודש אוקטובר. העלייה אינה נחשבת כחריגה בערכי איכות אוויר 

הסביבתי מכיוון שהריכוזים נוטרו בתוך המפעל ולא בסביבתו.

]גרם/קווט״ש[]גרם/קווט״ש[ ]גרם/קווט״ש[ ]גרם/קווט״ש[

]גרם/קווט״ש[]גרם/קווט״ש[
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זמינות הנתונים 
הגעת  מתחילת   BTEX-ה במכשיר  שנרשמו  התקינים  הנתונים  זמינות 
כל  עבור  הנדרשת  הזמינות  מנ"א  נהלי  פי  על   .58.3% על  עומדת  הנתונים 

מכשיר בתחנות הסביבתיות הינה 85% לפחות. 
נתוני הניטור מועברים מהאסדה לאיגוד תוך 72 שעות )לא כולל שישי, שבת 
בהעברת/ עיכוב  קיים  בהם  מקרים  קיימים  הנתונים.  דיגול  לאחר  וחגים( 
'נובל  חברת  המקרים,  במרבית  המוגדרות.  לשעות  מעבר  הנתונים  מסירת 

אנרג'י' דיווחה כי ההפסקות הינן לצרכי עבודות תחזוקה. 

אגף 
תעשיות

דיגום סביבתי באסדה במסגרת היתר הפליטה
להגנת  המשרד  בפני  אנרג'י'  'נובל  חברת  התחייבה  האיגוד,  עם  להסכם  פרט 
הסביבה לבצע דיגום סביבתי. הדיגום נעשה לפי לשיטה TO-17 בארבע נקודות. 
אחת  מתבצע  הסביבתי  הדיגום  הפליטה.  היתר  הוראות  עפ"י  נעשה  הדיגום 

לרבעון מתחילת שנת 2021. 
על פי תוצאות הדיגומים לא נרשמו חריגות מערך הסביבה היממתי על גבי האסדה. 

מקורות מוקדיים - ניטור רציף מתעשייה
ניטור רציף הינו אמצעי לפיקוח ובקרה על המזהמים הנפלטים לסביבה מארובות של מתקני ייצור חשמל ומתקנים תעשייתיים. הניטור 
מתבצע באמצעות מכשור המותקן בארובות והמספק בזמן אמת, בכל רגע נתון, את ריכוזי מזהמים הנפלטים לסביבה או פרמטרים 
תפעוליים אשר מעידים על תקינות תהליך. הנתונים משודרים באופן אוטומטי אל מחשב מרכז הבקרה באיגוד. האיגוד עוקב אחר 
נתוני הניטור, בודק את התאמתם של הנתונים לדרישות רישיון העסק או היתר הפליטה ודורש התייחסות ומענה של המפעל בכל 

מקרה של חריגה. 
בשנת 2021 בוצעה בקרה שוטפת באמצעות ניטור רציף במספר מפעלים. להלן ריכוזי ממצאי הניטור הרציף שנערכו ע"י האיגוד: 

OPC1 - תחנת הכוח חדרה 
חברת OPC הקימה תחנת כוח פרטית לייצור חשמל. התחנה פועלת בקו-

גנרציה ומספקת חשמל וקיטור, בהולכה ישירה למפעל 'נייר חדרה' וכן חשמל 
לצרכניים פרטיים דרך רשת ההולכה הארצית. 

תהליך הייצור מתבצע באמצעות שתי טורבינות גז השורפות גז טבעי כדלק 
הותקנו  עליה  אשר  לארובה,  מחוברת  טורבינה  כל  גיבוי.  כדלק  וסולר  ראשי 
מכשירי ניטור רציף של תחמוצות חנקן, טמפרטורה, לחץ ואחוז חמצן. תחנת 

הכוח הינה מקור פליטה טעון היתר לפי חוק אוויר נקי. 
בשנת 2021, לא נרשמו חריגות שעתיות מארובות המפעל. כמו כן, לא נרשמו 
חריגות בעבודה עם גז ולא חריגות בעבודה עם סולר במיצועי הזמן היממתים.

מכון תערובת 'אילן רפאל' ומפעל נ.מ.ר
מכון תערובת נ.מ.ר מייצר כופתיות לדגים ממוקם במבנה של מכון תערובת 'אילן 

רפאל בע"מ' בעמק חפר. 
בשנת 2021 המפעל עבד ימים בודדים בלבד, ובסוף חודש אוגוסט 2021, הופסק 

הניטור הרציף עקב הפסקת פעילות המפעל. 
בכפוף  למפעל  העסק  רישיון  חידוש  על  האזורית  המועצה  בפני  המליץ  האיגוד 
ארובות  והגבהת  הכבישה  מתקן  בריחות  לטיפול  חדש  מתקן  להפעלת  לדרישה 
המפעל. בסיכומו של דבר, מתקן הכבישה נסגר במהלך השנה משיקולים כלכליים 

של הנהלת המפעל.

OPC - מרכז אנרגיה מפעלי 'נייר חדרה'
חברת OPC מפעילה את מרכז האנרגיה במפעל 'נייר חדרה'. במרכז האנרגיה 
קיימים 3 דוודי קיטור אשר שורפים גז טבעי. המרכז טעון היתר פליטה לפי 
תקנות חוק אוויר נקי. רמת הפעילות במרכז האנרגיה ירדה באופן משמעותי 
)לאחר הפעלה השוטפת של תחנת הכוח OPC 1 בשנת 2020(. במהלך שנת 

 .OPC 1 2021 הוחלט על המשך הפעלתו של המרכז לגיבוי לפעילותה של
בשנת 2021 נרשמו 10 ימים בהם התקיימו חריגות מתנאי היתר הפליטה. 

'אבן וסיד' שפיה
המפעל מייצר סיד חי וסיד כבוי בכבשן הנקרא תנור ניצב. מכשיר לניטור רציף 
לחלקיקים מותקן בארובת התנור, והנתונים מתקבלים באיגוד באופן מקוון ורצוף. 
המפעל החליט שלא להגיש בקשה לחידוש היתר הפליטה שתוקפו עד לסוף שנת 
2021 ועל כן פעילותו של התנור הניצב הסתיימה בתחילת חודש אוגוסט 2021 
והפעילות העיקרית במפעל שונתה לחציבה וגריסה. העברת הנתונים באמצעות 

מערכת הניטור הרציף הופסקה בתאריך 18/09/21. 
בשנת 2021 היו242  חריגות בממוצע חצי שעתי ו-15 חריגות בממוצע יממתי. 
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'אליאנס'
במפעל קיימים 3 דוודי קיטור אשר שורפים גז טבעי בשוטף ומשתמשים במזוט כדלק גיבוי. שני דוודים 
ריכוז  מד  מותקן  ארובה  בכל   .C לארובה  מחובר  שלישי  ודוד   AB ארובה  משותפת  לארובה  מחוברים 
חלקיקים המחוברים אל האיגוד בזמן אמת. עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי רישיון העסק של המתקן.
בשנת 2021 לא נרשמו חריגות בריכוז החלקיקים בארובת דוד AB. לעומת זאת, בארובת דוד C נרשמו 15 
חריגות בריכוז החלקיקים בממוצע חצי שעתי. לא נרשמו חריגות בממוצע היממתי. רוב החריגות התקבלו 

בזמן של הפעלת הדוד במזוט או עקב תקלה במערכת הבקרה של הדוד .

'קרגל אריזות גמישות'
מפעל 'קרגל' הינו מפעל להדפסה על יריעות גמישות. המזהמים הנפלטים מהתהליך מטופלים במתקן שריפה הנקרא RTO. ריכוזי כלל החומרים האורגניים בארובה 
המדידה  נקודות   .07:00-16:00 בין השעות  חצי שעה  כל  לסירוגין  סביבתיות המתחלפות  נקודות  דיגום משתי  מבוצע  בנוסף   TOC. למדידת  ע"י מערכת  נמדדים 
הסביבתיות מנטרות פליטות בלתי מוקדיות מצנרת וארובות חירום הנמצאים על גג המפעל. כמו כן מועברים נתוני בקרה על פעילות מתקן ה-RTO. עיבוד הנתונים 

בוצע על בסיס תנאי היתר הפליטה לפי חוק אוויר נקי. 
בשנת 2021 לא נרשמו חריגות מתנאי היתר הפליטה בריכוזי TOC ביציאה ממתקן ה-RTO. בחודש נובמבר 2021 במסגרת הכנה לכיול המתקן, ספק המערכת המליץ 
להחליף את המתקן כולו והכיול לא בוצע. המפעל הזמין מכשיר חדש ועד להגעתו הותקנה מערכת חלופית שלא כוילה. המשמעות הינה כי הנתונים שנמדדו במהלך 
שנת 2021 אינם מהימנים. האיגוד התריע במהלך השנה מספר פעמים בפני המפעל כי הנתונים מסתמנים ככאלה, אך למרות זאת הכיול הוזמן רק לקראת סוף השנה. 

המשרד להגנת הסביבה בשיתוף האיגוד החל בהליך אכיפה מנהלי בנושא זה.
בנקודה המייצגת את גדר המפעל נרשמו 33 פעמים בהם הריכוז החצי שעתי עלה על 5 חל"מ. בנקודה הסביבתית במרכז הגג נרשמו 75 פעמים בהם הממוצע החצי 

שעתי עלה על 10 חל"מ.
בתאריך 12/07/21 נערך סיור במפעל בהשתתפות נציגים מהמפעל, מהאיגוד ומהמשרד להגנת הסביבה. בזמן הסיור נמצא כי באחד המעקפים שנמצאים על גג המפעל 
והיה פעיל, זוהה משב רוח חזק היוצא ממנו וסביב פתח היציאה הורגש ריח חזק האופייני לממסים. בירור בקרב נציגי המפעל העלה כי משמעות הדבר הינה שגזים לא 

מטופלים מתהליכי הייצור נפלטו לסביבה. גם בנושא זה מבוצע הליך אכיפה מנהלי כנגד המפעל.

אגף 
תעשיות

'העוגנפלסט'
PVC. ריכוזי כלל החומרים האורגניים אשר נפלטים מהארובה  יריעות  המפעל מדפיס 
בתהליך נמדדים ע"י מערכת למדידת TOC. בנוסף נמדדים ספיקת אוויר ומהירות זרימה 
בכניסה למתקן, ריכוז חומר אורגני בכניסה למתקן, טמפרטורה ולחות בארובת הפליטה 

מהמתקן. עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי רישיון העסק. 
לא  המפעל  יממתיות.  חריגות  ו-2  שעתיות  חצי  חריגות   36 התקבלו  פברואר  בחודש 
עבד במשך כ-6 שבועות עד למחצית חודש פברואר. עם הפעלתו מחדש ב-18/02/21, 
התקבלו חריגות משמעותיות בפליטות במשך ארבעה ימים. בחודש ספטמבר התקבלו 29 

חריגות בממוצע חצי שעתי, עקב ירידה בביצועי אחד המתקנים במפעל. 
הניטור.  נתוני  בזמינות  שפגעו  הניטור  במערך  תקלות  התרחשו  נובמבר  חודש  במהלך 

האנלייזר נשלח לתיקון ותקלת הניטור טופלה.

'אבן קיסר'
המפעל מייצר משטחי קוורץ ופורצלן. בחודש יוני הותקנה מערכת ניטור רציף בארובות 
המתקנים התרמיים: ארובת RCO ושתי ארובות RTO. הנתונים משודרים לאיגוד בזמן 
הודעות  מקבל  האיגוד  תקלות,  וישנן  במידה  שוטף.  באופן  ומנותחים  נבדקים  אמת, 
ביצע מדידת פליטות מזהמים  לניטור הרציף שהותקן השנה, האיגוד  בנוסף  מהמפעל. 
את  ששידרה  ייחודית,  היפר-ספקרטאלית  מערכת  בעזרת  ואצטון(,  )סטירן  לסביבה 
הנתונים באופן רציף במשך חודש אל האיגוד ובכך נבחנו פליטות המזהמים לסביבה בדרך 
נוספת. תוצאות הדיגום הרציף מארובות המפעל מצביעות על כך שהשנה לא התקיימו 

חריגות בפליטות מזהמים לסביבה.
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מקורות בלתי מוקדיים – מחצבות 
ההשפעה הסביבתית של המחצבות הינה בעיקר פליטת חלקיקים )אבק( בלתי מוקדית מתהליכי חציבה, שינוע, 
גריסה וניפוי. ניתן למדוד את ריכוז החלקיקים בסביבה במספר שיטות, כל שיטה מתאימה לגודל שונה של חלקיקים: 

שיטת אבק שוקע עבור חלקיקים הגדולים מ-30 מיקרון, ושיטת אבק מרחף עבור חלקיקים מרחפים ונשימים.   

מקורות בלתי מוקדיים – מפעלים
בשנת 2021 בוצע ניטור אוויר במפעל 'גלעם'. בהתאם לדרישת היתר הפליטה, המפעל, אשר נמצא בקיבוץ מענית, 
מבצע בדיקה של אבק מרחף בארבע נקודות מסביב למפעל. ממצאי הדיגום זו היו תקינים - בכל נקודות הדיגום לא 

היו חריגות מהתקן לאבק מרחף.

אגף 
תעשיות

מחצבת 'ורד'
פטור  הסביבה  להגנת  מהמשרד  וקיבלה  ביקשה  המחצבה   2021 בשנת 
 ,)TSP( מהמשך הניטור הסביבתי באמצעות דיגומי אבק שוקע ומרחף
וזאת לאחר שבבדיקת הממצאים מחמש השנים האחרונות לא התקבלו 
חריגות מהממצאים. המחצבה ממשיכה לנטר חלקיקים באמצעות שתי 
רציף  ניטור  ותחנת  אל-קוטוף  ואום  בברטעה  רציפות  ניטור  תחנות 

המופעלת ע"י האיגוד בברקאי.

'מפעל אבן וסיד' שפיה 
החודשים  במהלך  שוקע  אבק  דיגומי  באמצעות  ניטור  מבצע  המפעל 
דיגום שנתית שאושרה ע"י האיגוד  אפריל עד אוקטובר עפ"י תוכנית 
אבק  למדידת  נקודות  ארבע  כוללת  התוכנית  הסביבה.  להגנת  והמשרד 
בסוף  ג'.  שפיה  למחצבה  בסמוך  נוספת  ונקודה  למפעל  מסביב  שוקע 
הפעילות  והיקף  שסוג  כך  הראשי  הייצור  קו  את  סגר  המפעל  השנה 

במפעל אמורים להשתנות בצורה משמעותית.

פעולות עיקריות לפיקוח וקידום נושא איכות 
האוויר בתעשיות בתחום האיגוד

פתרון טכנולוגי ישים למפגע אבק הפחם מהמצבורים 
בתחנת הכוח 'אורות רבין'

במסגרת היתר הבנייה להקמה והפעלה של שתי יחידות ייצור מסוג מחז"ם )יחידות  
70-80( בשטח תחנת הכוח 'אורות רבין', דרש האיגוד מחברת החשמל למצוא פתרון 
והן ממצבורי  הן מאחסון אפר פחם  לנושא האבק המרחף,  ומבוקר  ישים  טכנולוגי 
הפחם, כחלק מהתנאים להיתר להקמת המחז"מים. דרישה זו נבעה מהצורך לוודא 
כי האחסון יבוצע באופן המיטבי מחד, ועל מנת למנוע/לבטל את השפעת מפגע אבק 
הפרפרים,  )שכונת  והמתוכננות  לדוגמא(  )חפציבה,  הקיימות  השכונות  על  הפחם 

רובע הים(, מאידך.
ובין  בין האיגוד  2020 מתווה  ואושר בשנת  לקדם את תהליך הרישוי, הוסכם  בכדי 
חברת חשמל, אשר במסגרתו צוות מקצועי משותף יבחן ויקבע פתרון טכנולוגי יישומי 
או  וטעינה של משאיות  ומפריקה  למניעת האבק מערימות הפחם, מהאפר התחתי 

עבודות אחרות באתר העלולות לגרום לריחוף חלקיקים. 
במהלך שנת 2021 התקיימו 6 פגישות עבודה של הצוות המשותף. עיקר עבודת הצוות 
בדרום מזרח אתר  גדר רשת  למכרז להקמת  בקביעת ההנחיות העיקריות  התמקדה 

הפחם ב'אורות רבין', כאמצעי להפחתת הסעת חלקיקי אבק הפחם מאתר הפחם בכיוון 
 .CFD השכונות שמדרום מזרח לאתר, בהתאם להרצת מודל

חברה שתוכל  למצוא  במטרה  מכרזים  שני  חברת החשמל  ע"י  פורסמו  במהלך השנה 
)לאחר  הפחם  אבק  חלקיקי  להפחתת  הנחוצים  הטכנולוגיים  הפתרונות  את  לספק 
 'DSI' שהמכרז הראשון לא צלח, חודדו התנאים והדרישות ופורסם מכרז נוסף(. חברת
רשת  גדר  הקמת  יעילות  לבדיקת  ממוחשב  מודל  להרצת  במכרז  זכתה  האמריקאית 

בסמיכות לאתר הפחם.
האיגוד דרש מחח"י להציג פתרון חלופי ושווה ערך לפתרון הגדר, תוך בחינה של פתרון 
ו/או אחסנה תת קרקעית של ערימות הפחם. הפתרון שיוצע  באמצעות קירוי מלא 

יהווה חלופה להקמת הגדר הנדרשת בהיתר הבנייה.
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הרצת מודל פיזור מזהמים
האיגוד הזמין סקר מצב איכות האוויר מחברת 'DHV', שכלל הרצת מודל פיזור מזהמים במטרה 
לבחון איכות האוויר במרחב האיגוד בתרחישים שונים של פעילות תחנת הכוח 'אורות רבין' במצב 
קיים )שנת 2018( ובמצב עתידי )שנת 2030(. המזהמים שנבדקו בסקר היו SO2, NO2, חלקיקים 

ובנזן, עפ"י ארבעה נושאים מרכזיים: 

אגף 
תעשיות

האיגוד  במרחב  להתרחש  העתידים  לשינויים  בהתאם   2030 להיות  נבחרה  היעד  שנת 
בהתבסס על סקירה של כלל התוכניות הסטטוטוריות שאושרו בוועדות התכנון, וכן על 

בסיס בקשות להיתרי פליטה שהוגשו למשרד להגנת הסביבה.
בשלב ראשון בוצעה הרצת מודל AERMOD במטרה לאפיין את איכות האוויר במצב 
פליטות  שכלל  ומהתחבורה,  מהתעשייה  הפליטות  מצאי  בחשבון  נלקחו  כאשר  קיים, 
מחצבות,  תעשייה,  מפעלי  'לוויתן',  אסדת  האיגוד,  בתחום  הפועלות  הכוח  מתחנות 
מטמנות, מט"שים, פליטות התחבורה, תחנות תדלוק, מסילות רכבת ואתר הקונדנסט 

ליד תחנת הכוח 'חגית'. 
העתידיות  הפליטות  בחשבון  כשנלקחו  עתידי,  במצב  המודל  הרצת  נערכה  שני  בשלב 
כתוצאה מפיתוח התעשייה והתחבורה באזור, כגון: הקמת מחז"מים בגז טבעי בתחנת 

הכוח 'אורות רבין', תחנות כוח קו-גנרציה בנייר חדרה )OPC 2(, ביטול 
ארובות ומקורות פליטה קיימות בתעשייה, הסבת דוודי קיטור בתעשייה 
לגז טבעי, חשמול הרכבת, גידול בנפחי התחבורה בשיעור של 22%, הרחבות 
כבישים ראשים, הקמת מחלפים ועוד. הבדיקה נערכה לפי שני התרחישים 

של יחידות הייצור 1-4 ב'אורות רבין'. 
המסקנות שהתקבלו במצב העתידי )2030(:

• לא קיים פוטנציאל לחריגה מערכי הסביבה באיכות האוויר במרחב האיגוד.
• באזור החוף הצפוני חל צמצום בהשפעת 'אורות רבין' וחלה ירידה בריכוזי 
המזהמים הנובעים מפעילות התחנה, אך חלה עלייה בריכוזים הנובעים 

מגידול עומסי התחבורה.

המלצות ומסקנות להמשך:
1. העדפת סגירת )גריטת( יחידות 1-4 ב'אורות רבין' על פני תרחיש השימור. עם סגירתן ניתן לשקול שינוי מיקום של חלק 

מתחנות הניטור של האיגוד אל אזור השכונות הצפוניות של חדרה ולאזור שבין פרדיס לעין איילה. 
2. הצבת תחנות ניטור תחבורתיות בסמיכות לצמתים מרכזיים.

 .PM2.5 3. הגדלת מספר מכשירי הניטור בתחנות המופעלות ע"י האיגוד לניטור בנזן וחלקיקי

• הערכת תרומת 
הזיהום שמקורו 

בתחבורה אל מול 
מקורות תעשייתיים. 

• אפיון איכות האוויר 
הקיים בשטח האיגוד 

באמצעות מדידות תחנות 
הניטור והרצת מודל פיזור.

• אפיון מצב איכות האוויר החזוי לשנת 
היעד 2030 תוך מתן דגש לשתי חלופות 

בהפעלת תחנת הכוח 'אורות רבין': 
א. כאשר יחידות 1-4 במצב שימור 

ב. ללא יחידות 1-4 )גריטה( 

• בחינה מחודשת של מיקום תחנות 
הניטור הקיימות והצורך בהוספת 

תחנות ניטור נוספות ומיקומן.

מצאי הפליטות השעתי לכל מזהם בשנת 2018 ]ק"ג/שעה[ 
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אגף 
תעשיות

חומרים מסוכנים ואסבסט
היתרי רעלים לחומרים מסוכנים )חומ"ס(

היתר רעלים ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה לכל עסק המחזיק ברעלים מעל הכמות הקבועה בחוק החומרים המסוכנים.
עסקים  בעשרה  הסביבה,  להגנת  המשרד  בקשת  עפ"י  רעלים,  היתר  קבלת  טרם  דעת  חוות  למתן  סיורים  בוצעו   2021 בשנת 
המחזיקים חומרים מסוכנים בתחום האיגוד. נוסף על כך, בוצעו סיורים משותפים עם נציגי המשרד להגנת הסביבה בתחנות הכוח 

'אורות רבין', 'חגית' ו-'OPC', לפיקוח על תנאי היתר רעלים. 
במפעל 'העוגנפלסט' בוצעו שיפורים משמעותיים באחסון החומרים המסוכנים הכוללים הסדרת מאצרות ושילוט לאחר דרישת 

האיגוד במסגרת היתר בנייה.
מייצר חומרים  'סייפ-פק" בחדרה, אשר  בו חשד לשפך במעורבות חומרים מסוכנים ממפעל  לאירוע שהיה  יצאו  נציגי האיגוד 
לחיטוי, ניקוי וציפוי פירות. לאחר תום האירוע ביצעו נציגי האיגוד תחקיר ראשוני, נתנו הנחיות לשיקום ולפינוי החומרים והעבירו 

דיווח למשרד להגנת הסביבה.

אסבסט
לחלק מעובדי האיגוד ישנה הסמכה ורישיון כסוקרי אסבסט. בעל רישיון זה מוסמך לתת חוות דעת מקצועית 
על מצב אסבסט בנכס לרבות המלצות על אופן הטיפול בו ולתת מענה בפניות ציבור בנושא. חוות הדעת ניתנת 

על פי הזמנת המשרד להגנת הסביבה או הרשות המקומית.
בשנת 2021 בוצעו סקרי אסבסט לשני בתי ספר )אחד פרטי ואחד מטעם הרשות המקומית( ולגן ילדים פרטי.

שפכי תעשייה ומכוני טיהור שפכים )מט"שים( 
ניטור ופיקוח – שפכי תעשייה

במהלך שנת 2021 ליווה האיגוד את תאגיד מעיינות העמקים ברשויות זיכרון יעקב, חוף הכרמל ומגידו 
המוזרמים  התעשייה  שפכי  איכות  על  ולפקח  להסדיר  במטרה  וזאת  וביוב,  מים  תאגידי  כללי  ביישום 
למערכת הביוב הציבורית. כמו כן, נותן האיגוד מענה בעת הזרמות שפכים חריגות מתעשיות בדיגומים 
שמעבר לתוכנית הניטור, איתור מקור זיהום אשר מקבל ביטוי במט"ש, חוות דעת לצורך מתן הקלות 

למפעלים או בחינת השפעה של התחברות תעשייה או יישוב נוסף אל מט"ש קיים.

מועצה אזורית חוף הכרמל – ניטור שפכי תעשייה וליווי המועצה
תחנות  רפתות,  מלון,  בתי  מזון,  מפעלי  מסעדות,  בהם:  עסקים   62 כללה   2021 לשנת  הניטור  תכנית 
דלק ותעשיות נוספות. במהלך השנה בוצעו 186 דיגומים בכל המגזרים העסקיים, המהווים 64% מכלל 
העסקים  עבור  הניטור  בתוכנית  מהדיגומים  וכ-70%  דיגומים(   292( המאושרת  בתוכנית  הדיגומים 

הפעילים באופן מלא או חלקי בשנה זו. 
הינו  למט"ש  בכניסה  השפכים  כך שתמהיל  גדול,  פני שטח  על  מתפרשת  הכרמל  חוף  אזורית  מועצה 
משמעותי. האיגוד מבצע הסדרה סביבתית מול עסקי המועצה בין אם בדרישת הקמה/שדרוג של מתקן 
לטיפול בשפכי המפעל ובין אם בהסברה מול בעלי עסקים לעמידה באיכות השפכים הנדרשת. דוגמא לכך 
הינו מפעל 'אוכל ביתי ניר עציון', אשר חרג לאורך זמן בריכוזי האלומיניום הנדרשים בכניסה למערכת 
הביוב הציבורית. בפגישה עם מנכ"ל המפעל בתאריך 02/08/21, נדרש המפעל לשדרג את מערך הטיפול 

בשפכיו מה שאכן נעשה לקראת סוף השנה. 

'מלח  במפעל  דיגום  הוא  הכרמל  חוף  במי  לטיפול  החברה  לליווי  נוספת  דוגמא 
הארץ' אשר בוצע בתאריך 02/06/21 בעקבות פנייה של החברה בנוגע לממצאים 
האיגוד  ביצע  כך  בעקבות  עציון.  ניר  למט"ש  בכניסה  גבוהים  נתרן  ריכוזי  של 
דיגומים בשלוש תחנות השאיבה המרכזיות )כלא 6, עין כרמל ועתלית(. בנוסף 
ונתרן בקו של  כי מוליכות  דיגום בכניסה למט"ש עצמו. מהדיגומים עלה  בוצע 
עתלית היו גבוהים מהצפוי ולכן הועלתה השערה כי מקור התמלחת בקו עתלית 
עלול להגיע ממפעל 'מלח הארץ'. מהממצאים עלה חשש כי המפעל הוא זה שתרם 
המפעל  צורף  כך  בעקבות  דיגום.  עבר  ולכן  עתלית  בקו  הנתרן  ריכוזי  לעליית 

לתוכנית ניטור של שנת 2022.
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התפלגות איכות השפכים במועצה 
אזורית חוף הכרמל בשנת 2021
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אגף 
תעשיות

מועצה אזורית מגידו – ניטור שפכי תעשייה וליווי המועצה 
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התפלגות איכות השפכים במועצה 
אזורית מגידו בשנת 2021

התפלגות איכות השפכים במועצה 
מקומית זכרון יעקב בשנת 2021

מוסך,  רפת,  מפעלים,  ביניהם:  עסקים   19 כללה   2021 לשנת  הניטור  תוכנית 
מכבסות, מסעדות ועוד. התוכנית לשנה זו כללה 104 דיגומים סה"כ. בפועל בוצעו 

91 דגימות המהוות 88% מהתוכנית.
התעשיות במועצה מזרימות שפכים לשני מט"שים קטנים ולכן השפעת התעשיות 
עליהם ניכרת ויש צורך בפיקוח קפדני. צורך זה ניכר גם לאור אכלוס אזור התעשייה 
של מבוא כרמל וחיבור היישובים המנותקים למערכת הביוב הציבורית. היכרותו 
של האיגוד עם המרחב, כולל התעשיות הפועלות בו, ידועה לרגולטורים במשרדי 
הממשלה. לכן ניתן משקל רב לחוות הדעת שמגיש האיגוד בתגובה לבקשות הקלה 

של מפעלים להזרמת שפכים מרוכזים מהקבוע בתקנות. 
'זוהר  במועצה. מפעל  מול מפעלים  סביבתית  האיגוד מקדם הסדרה  לכך,  מעבר 
דליה', אשר מתפרש על שטח של כ-60 דונם, מייצר חומרי ניקוי וחומרי ביניים 
לתעשיית הדטרגנטים בארץ. בתהליך הייצור נוצרת כמות גדולה של מי נגר מזוהם 
ומי הנגר של המפעל מהווים אחוז משמעותי מהשפכים  בשטחי המפעל. מאחר 
הנכנסים למט"ש מבוא כרמל )10%-30%( ישנה השפעה רבה על המט"ש ואיכות 
הקולחים המושבים לחקלאות, שכן אחד המזהמים הדומיננטיים בשפכי המפעל 
הינו נתרן, שאינו ניתן לטיפול במערכות המט"ש והוא משפיע בצורה ישירה על 
איכות הקולחים המופקים בו ומושבים לחקלאות. עקב כך נדרש המפעל במסגרת 
תנאי רישיון העסק, להקים מתקן קדם טיפול בשפכי האוגרים. בשנת 2021 הוקם 
איכות  השנה.  בסוף  פעילותו  את  והחל  האיגוד  אישור  את  קיבל  אשר  המתקן 
והזרמתם  הקולחים המופקים בתהליך מאפשרת השבה שלהם לתהליכי המפעל 
למערכת הביוב הציבורית ללא המלחת קולחי מט"ש מבוא כרמל. למרות יעילות 
ההידראולי  העומס  על  המפעל  של  המשמעותית  ההשפעה  עקב  הטיפול,  קדם 

במט"ש, נקבע למפעל, ע"י האיגוד, מתווה הזרמה שמטרתו לשמור על פעילות 
פגיעה  ללא  אוגריו  את  לפנות  למפעל  לאפשר  ומאידך  מחד  המט"ש  של  תקינה 

בקרקעות הסובבות אותו.
נכון לשנת 2021 קיימת רפת אחת המחוברת למט"ש מבוא כרמל. שפכי הרפת 
של  התקינה  פעילותו  את  לשבש  העלול  מאוד,  גבוה  אורגני  בעומס  מאופיינים 
המט"ש. האיגוד פועל להסדרה סביבתית של שפכי הרפת. ברפת קיים מתקן קדם 
אינה קיבלה  זאת הרפת  יחד עם  טיפול טרם חיבורה למערכת הביוב הציבורית, 
אישור עבור המתקן שברשותה והאיגוד משפיע על שדרוג המתקן הקיים ושכלולו. 

מועצה מקומית זכרון יעקב – ניטור שפכי תעשייה וליווי המועצה
תכנית הניטור כללה 51 עסקים כאשר רובם המכריע הוא מסעדות )כ-83%(. חלק ניכר מהן בעלות ספיקה של פחות מ-5 
מ"ק ביום אך ביחד הן בעלות השפעה משמעותית על העומס האורגני בכניסה למט"ש מעיין צבי. בשנת 2021 נערכו בסה"כ 
188 דיגומים על פי תכנית הניטור מאושרת. עד סוף השנה בוצעו בפועל 75 דגימות המהוות 40% מהתוכנית המקורית. אחוז 
הדיגומים בפועל נמוך משמעותית מהמתוכנן עקב פעילות חלקית של מסעדות ובתי מלון בתקופת מגפת הקורונה. כמו כן, 

חלק מהמסעדות אשר נכללו בתוכנית הניטור לא שרדו את התקופה ונסגרו.  
שתי התעשיות הגדולות ביותר במועצה הינן: 'תעשיות בית-אל' ויקב 'כרמל מזרחי'. 

מעבר לתעשיות הגדולות קיימות כאמור מסעדות רבות המרוכזות באותו אזור, דוגמת המדרחוב ו'מול זכרון'. מרבית המסעדות 
מזרימות את שפכיהן למערכת הביוב הציבורית, מה שיוצר עומס גבוה על קו הולכת השפכים ועלול לגרום לפגיעה במערכות 

הביוב עוד לפני חיבור השפכים למט"ש. 
במאי 2021 הועברה הדרכה ע"י רכזת שפכי תעשייה באיגוד לבעלי עסקי מזון בזיכרון יעקב, וכללה הסבר על כללי תאגידי 
מים וביוב שמתוקפם נדגמים העסקים, אופן ביצוע הדיגום, אופן חישוב החיוב והנחיות לעמידה באיכויות השפכים הנדרשות 

עפ"י חוק. 
מתחם 'מול זכרון' הינו מתחם חדש שעבר הרחבה והוספת קומה שנייה. בשנת 2021 נכנסה לתוקף תוכנית הניטור החדשה 
אשר מנטרת את שפכי המזון במתחם ומבצעת דיגום פרטני גם עבור כל עסק מזון בנפרד. התוכנית מחייבת את בעלי העסקים 
החורגים באגרה לפי כללי תאגידי מים וביוב וזאת במטה לאתר את מקור החריגות ולשפר את איכות שפכי בתי העסק במתחם.
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אגף 
תעשיות

פיקוח על שפכים במסגרת חוק העזר לשפכי 
התעשייה של האיגוד

חוק העזר נועד להסדיר סביבתית הזרמת שפכי מפעלים למערכת הביוב הציבורית 
המובילה שפכים אל מט"ש חדרה. הרשויות )לא מאוגדות בתאגידי מים וביוב( 
הנכללות במסגרת פיקוח של החוק העזר הינן: אור עקיבא, בנימינה, פרדס חנה-

כרכור ואזור התעשייה קיסריה.
בסיום כל שנה מכין האיגוד דו"ח סיכום המתבסס על פורמט הדיווח של רשות 
פוטנציאל  בעלות  בפיקוח על תעשיות  כלי חשוב  הינו  דיגום המפעלים  המים. 
המים  בהשבת  ולפגיעה  השאיבה  לתחנות  הביוב,  לתשתיות  נזק  לגרימת 
התעשיות  עם  בשיתוף  תהליכים  להנעת  הביאו  בתעשייה  בדיקות  לחקלאות. 

להסדרה סביבתית. מנתוני שנת 2021 עולות שתי מסקנות עיקריות: 
1. רוב התעשיות המפוקחות הינן בעלת פוטנציאל להזרמת שפכים אסורים.

2. מרוב התעשיות מגיע חומר אורגני אשר ניתן לטיפול במט"ש חדרה אך פוגע 
בקווי הביוב הארוכים בשל התפתחות תהליך אנאירובי. 

במסגרת חוק העזר, האיגוד מיידע את המפעלים והרשויות על חריגות באיכות 
השפכים. האיגוד נותן מענה לעסקים הנדגמים והרשויות לרבות מענה טלפוני, 
במקור  להפחתה  עבודה  נהלי  הטמעת  החריגות,  מקור  בזיהוי  סיוע  סיורים, 
והנגשת טכנולוגיות לטיפול בשפכים. האיגוד רואה בליווי מפעלים אלה, ובעיקר 
עסקים קטנים עם גישה מוגבלת לליווי מקצועי, עבודה חשובה לטובת המפעלים, 
התעשייה  שפכי  איכות  בשיפור  יעיל  זה  מסוג  ליווי  והסביבה.  חדרה  מט"ש 

במפעלים שהאיגוד עובד מולם.  

פילוג לפי מגזר עסקי במסגרת 
חוק העזר בשנת 2021

להלן מספר דוגמאות למקרים אשר קיבלו מענה מהאיגוד במהלך 2021: 

בדיגום שערך האיגוד במסגרת תוכנית הניטור של חוק העזר ביקב במרחב האיגוד, התגלו 
ביקב בתאריך  נערך סיור  תוצאות החורגות מהנדרש לפי חוק. בעקבות ממצאים אלה 
23/06/21 במטרה לאתר את מקור החריגות ולמנוע חריגות דומות בעתיד. מאחר והיקב 
אינו כולל קדם טיפול, שפכיו לא אמורים להגיע אל מערכת הביוב הציבורית אלא להיות 
מפונים לאתר מורשה באמצעות ביוביות. בשטח היקב קיימת מאצרה התוחמת את שטח 
האיסוף ופינוי השפכים. מאחר ונמצאו חריגות המצביעות על המצאות שפכי תעשייה, 
קיימת, ככל הנראה, זליגה של שפכי תעשייה למערכת הביוב הציבורית מתחום המאצרה. 
בריכת  של  העודפים  צינור  את  היקב  הגביה  החריגות,  מקור  ואיתור  הסיור  בעקבות 
עוקבים  בדיגומים  מורשה.  לאתר  התעשייה  שפכי  פינוי  תהליך  את  והעביר  השפכים 

במקום לא נצפו חריגות. 
נוסף כלל טיפול במחלבה, אשר אין לה אישור הזרמת שפכי תעשייה למערכת  מקרה 
באיכות  ונשנות  חוזרות  חריגות  דיגומים  במספר  2021 התגלו  בשנת  הציבורית.  הביוב 
השפכים. אנשי המחלבה הוזמנו לפגישה באיגוד להסדרת הנושא. במהלך הפגישה הודיעו 

נציגי המחלבה על מעבר תהליכי הייצור לרמת הגולן. האיגוד נתן למחלבה הנחיות בנושא פינוי 
תקין של אתר המחלבה והתריע על המשך דיגום באתר עד לפינויו הסופי. 

ניטור שפכי תעשיות אלה משמש ככלי לפיקוח על התעשיות ברשויות הנדגמות ונעשה בו שימוש 
בבחינת בקשות להיתרי בנייה, רישוי עסקים ומתן רישיון יצרן.  

תכנית הניטור של חוק העזר 2021 כללה 108 עסקים ומפעלי תעשייה, כך שתוכננו 432 דיגומים 
בשנה על פי תכנית הדיגום השנתית. בפועל בוצעו 199 דיגומים המהווים 46% מכלל הדיגומים. 
רבים  עסקים  בנוסף,  השנה.  בתחילת  שהיה  סגר  בעקבות  הדיגומים  היקף  צומצם   2021 בשנת 
צמצמו את פעילותם במהלך שנה זו לאור מגפת הקורונה. בעקבות זאת, כמות הדיגומים בשטח 
דגימות השפכים על פי  קטנה מתוכנית הניטור שהוכנה במעוד מועד. התפלגות ממצאי איכות 
הערכים הנדרשים בחוק העזר: 111 דיגומים תקינים )53%( ו-106 )47%( אינם עומדים באיכויות 
הנדרשות. תוצאות הדיגומים נשלחו לנציגי המפעלים/עסקים בליווי מכתב המפרט את החריגות 
וכן הועברו העתקים למנהלי מחלקת רישוי עסקים ברשויות,  ודרישה לעמידה באיכויות החוק 

לחפ"ק קיסריה, ממונה סביבה ומשרד הבריאות. 
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התפלגות איכות השפכים 
בדיגומי חוק העזר בשנת 2021 
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אגף 
תעשיות

עבודה מול מערך הדיגום ומעבדת השפכים של האיגוד
הדיגום  מערך  הינם  התעשייה  שפכי  על  הפיקוח  בתחום  האיגוד  לפעילות  ומהותיים  חשובים  נדבכים 
מביאים  הדוגמים  ומקצועי,  אמין  לדיגום  בנוסף  וקולחים.  שפכים  בדיקות  העורכת  השפכים  ומעבדת 
תיעוד ומידע מהשטח, העוזר באימות תוצאות המעבדה אל מול המפעלים, במקרים של חריגות או ערעור 
לגבי מיקום או אופן הדיגום. זמינות המעבדה מאפשרת לצוות המקצועי של האיגוד להיכנס לעומקן של 

בעיות ובכך לבססו כגוף מקצועי ומוביל בתחום השפכים. 
בחודש אפריל 2021 התקבלה תלונה של תושב על זרימת שפכים לשטח פתוח בחדרה. בעקבות התלונה 
מרחבת  הניקוז  לתעלת  נשטפו  מקור השפכים. השפכים  לאיתור  האיגוד  הסביבה של  רכז משמר  יצא 
הדחסנית של בית החולים 'הלל יפה'. עם איתור המקור דרש האיגוד הפסקה מיידית של ההזרמה. נערכה 
פגישה בבית החולים עם הצוות המקצועי מהאיגוד בה הציגו נציגי בית החולים את הפעולות הננקטות 
להפחתת זרימת השפכים למערכת הניקוז והעתקת מקום הדחסנית למקום חדש ומוסדר על מנת לפתור 

את הבעיה. בנוסף, ניקה בית החולים את האזור שנפגע כתוצאה מהזרמת השפכים. 

נוסף התרחש בחודש מרץ 2021 וטופל ע"י האיגוד בעקבות מידע שהתקבל בנוגע להזרמה  אירוע 
חשודה לים בשמורת הטבע 'גדור'. נציגי האיגוד הגיעו למקום וזיהו זרימה של שפכים גולמיים לים. 
ביובית  נצפתה  נציגי האיגוד לתחנת השאיבה הסמוכה. במקום  פנו  הזיהום,  בכדי לאתר את מקור 
בזמן שמתבצעות עבודות תחזוקה בתחנת השאיבה. במהלך האירוע נעשה ניסיון ע"י איש התחזוקה 
לסגור את מגוף הניקוז ולעצור את זרימת השפכים לים אך הניסיון לא צלח. האיגוד דיווח על האירוע 
לרט"ג ונשלח סיכום האירוע למנהל מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה. האיגוד מתייחס בחומרה 
לאירועים מסוג זה בשל הנזק הסביבתי הנגרם. אירוע זה היה יכול להימנע אילו ננקטו צעדים נכונים 

מראש של סגירת מגוף הניקוז טרם ביצוע עבודות תחזוקה בתחנת השאיבה.

מכוני טיהור שפכים 
בתחום האיגוד פועלים 12 מכוני טיהור מוניציפאליים, אשר מתוכננים לקלוט את כל השפכים הסניטריים והתעשייתיים מהמרחב. בפועל קיימים יישובים ושכונות שטרם 
חוברו אל הביוב הציבורי ומתוכננים להתחבר בשנים הקרובות. האיגוד נותן מענה בתגובה לאירועים המשפיעים על מכוני הטיהור והסביבה כגון: הזרמת שפכים חריגים 
ואסורים, אירועי גלישת שפכים וקולחים לסביבה וכשל התהליך במט"ש בהתאם לדרישת הרשויות. מענה האיגוד כולל סיורי שטח, איתור מקור השפכים החריגים 

והאסורים באמצעות אפיון שפכי התעשיות בתחום האיגוד, תחנות השאיבה וקווי ההולכה, וזאת בשיתוף ובתיאום תאגידי המים והרשויות. 

החברה לטיפול והשבת מי ביוב נחל חדרה
מכון טיהור השפכים חדרה הינו מט"ש אזורי אשר מטפל בשפכי הרשויות אור עקיבא, חוף הכרמל )בית חנניה ושדות ים(, בנימינה-גבעת 

עדה, ג'סר א-זרקא, חדרה, פרדס חנה-כרכור ואזור התעשייה קיסריה.
המט"ש תוכנן לספיקה יומית של 38,000 מק"י האקוויוולנטי ל-190,000 נפש. עפ"י ממוצע הספיקות השנתי של 2021 המט"ש פועל 

ב-88% מהספיקה ההידראולית המתוכננת וב-89% מהעומס האורגני המתוכנן. 
להלן ממצאי איכות השפכים והקולחים לשנת 2021: 

1. ניתן לראות עלייה בעומסים בחלק 
מהמזהמים, מעבר לעלייה בעומס 
ההידראולי בשפכים המוזרמים אל 
המט"ש. העומסים הגבוהים ביותר 

נמדדו בחודש פברואר, כאשר במהלך 
חודשי ינואר-פברואר היה בארץ סגר 

שלישי בשל הקורונה.

2. בחלק מהחודשים העומסים 
גובלים בערכי התכן של המט"ש 

ואף מעבר להם. העומסים הגבוהים 
מדגישים את הצורך הדחוף 

בהרחבת המט"ש לספיקה של 
60,000 מק"י והגדלת שאר עומסי 

התכן בהתאם.

3. בגין גידול האוכלוסייה במרחב 
הרשויות המזרימות אל המט"ש, 

הייתה ציפייה לעלייה בעומס 
ההידראולי במט"ש, אך העלייה 

שנראתה הינה נמוכה באופן 
משמעותי משנה שעברה - 

פחות מ-0.5%.

4. העלייה בכלוריד ובנתרן הינה 
משמעותית מאחר ומי האספקה 

בחדרה הינם מים מותפלים 
המתאפיינים בריכוזי כלוריד 

ונתרן נמוכים.

5. ניתן לראות עלייה בריכוזי 
המלחים בקולחי המט"ש ביחס 

לשנה שעברה, לעומת זאת 
נצפתה ירידה משמעותית 

בעומס האורגני.
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מט"ש מנא"י
המערך  הורחב   2021 במאי  שפכים.  עתיר  הוא  במפעל  הנייר  ייצור  תהליך 
האנארובי במפעל ונוסף ריאקטור אנארובי נוסף. מטרת הרחבת המערך היא 
להיערך לעלייה בעומס האורגני במט"ש בעקבות הסבה של מכונה מספר 4 
מייצור נייר כתיבה והדפסה לייצור נייר אריזה, והשינוי יבוא לידי ביטוי בעומס 

אורגני בלבד. 
להלן ממצאי איכות השפכים והקולחים לשנת 2021:

1. עפ"י ממוצע חודשי העומס ההידראולי מהווה כ-60%, בממוצע, מספיקת 
בממוצע  וכ-86%  מק"י   12,000 על  העומד  האנאירובי  המערך  של  התכן 

מספיקת התכן של המערך האירובי. 
COD החל  2. ניכרת עלייה הדרגתית ביעילות המתקן האנאירובי המפחית 
משנת 2019 ועד 2021, כאשר בשנת 2021 נמדדה יעילות חודשית ממוצעת 

מקסימלית של 81% ביחס לשנים קודמות.
3. השינויים בעומסים בין שנת 2019 ו-2021 זניחים ברובם.

קולחי  נקודתיים,  מקרים  להוציא  האיגוד,  ודיגומי  המט"ש  דיגומי  עפ"י   .4
מנא"י תקינים ועומדים בערכי צו ההרשאה להזרמה לנחל חדרה. 

אגף 
תעשיות

מכון טיהור ניר עציון
אל מט"ש ניר עציון מוזרמים שפכים מהישובים: דליית אל-כרמל, עוספיא, מ.א. 
חוף הכרמל )עתלית, מגדים, בית אורן, גבע כרמל, הבונים, כרם מהר"ל, עופר, 

עין איילה, צרופה, מלון יערות הכרמל( וכן כלא 6 וכלא דמון.
להלן ממצאי איכות השפכים והקולחים לשנת 2021:

1. בהשוואה לשנת 2020 העומס ההידראולי הממוצע עלה ב-2% בלבד ועמד על 
71% מהתכן.

2. לא נצפתה כלל עלייה בעומס האורגני במט"ש בשנת 2021 לעומת השנה הקודמת.
3. נצפתה עלייה משמעותית בריכוזי המלחים בכניסה למט"ש, מגמה שנמשכת 
של  מהתכן   119% על  עמד   2021 בשנת  הכלורידים  ריכוז   .2020 משנת  עוד 

המט"ש, כשבמרבית החודשים נצפתה חריגה מהתכן.
4. קולחי המט"ש עומדים באיכות להשקיה חקלאית מוגבלת. עם זאת, לאורך 
כל השנה נמדדו ריכוזי מלחים גבוהים, החורגים מהערך המירבי לממוצע חודשי 

להשקיה חקלאית - מוגבלת ובלתי מוגבלת.

מכון טיהור מעיין צבי 
מט"ש מעיין צבי הינו בבעלות משותפת של תאגיד מעיינות העמקים, החברה לטיפול 
במי חוף הכרמל ומועצה מקומית פרדיס ומופעל ע"י חברת פלגי מים. המט"ש קולט 
הדרומיים  הכרמל  חוף  מ.א.  מיישובי  וחלק  פרדיס,  יעקב,  זיכרון  מהרשויות:  שפכים 

)נחשולים, דור, בת שלמה, שפייה, מעיין צבי, מעגן מיכאל ואתר חגית(. 
להלן ממצאי איכות השפכים והקולחים לשנת 2021:

1. בהשוואה לשנת 2020 העומס ההידראולי הממוצע נותר 80% מנתוני התכן המקורי. 
2. העומס האורגני הממוצע המבוטא כ-COD, היה בשנת 2021 89% אחוזים בממוצע 

מעומס התכן. נצפה גידול של 5% בעומס האורגני הנכנס למט"ש ביחס לשנה שעברה.
שלישונית  ואף  שניונית  באיכות  להשקיה  הנדרשות  באיכויות  עומדים  הקולחים   .3
בממוצע שנתי. ניתן להצביע על עלייה בעומס האורגני במט"ש ביחס לשנת 2020 ומעבר 

לכך נצפתה עלייה של בין 3-5% במלחים בקולחי המט"ש ביחס לשנה שעברה. 

מכון טיהור הקיני
מט"ש הקיני הוקם לקליטת שפכי כלא מגידו, התורמים כיום כ-20% מספיקת השפכים בכניסה 
למט"ש. כיום, קולט המט"ש שפכים מכלא מגידו, קיבוץ מגידו, אורחן מגידו וגן לאומי מגידו. 

להלן ממצאי איכות השפכים והקולחים לשנת 2021:
1. העומס ההידראולי הממוצע עמד על 65% מנתוני התכן עפ"י ממוצע שנתי. ביחס לשנים 
קודמות מתרחשת ירידה הדרגתית בעומס ההידראולי במט"ש, כך שביחס לשנת 2019 התרחשה 

ירידה של 13%.
2. העומס האורגני במט"ש עומד על 21% מהתכן. בדומה לעומס ההידראולי גם העומס האורגני 

נמצא במגמת ירידה ברורה כך שהתרחשה ירידה של 56% מהעומס האורגני משנת 2019.
3. קולחי המט"ש עומדים באיכות להשקיה חקלאית מוגבלת ובלתי מוגבלת. ביחס לשנה קודמת 

חלה ירידה בריכוז המלחים בקולחי המט", מה ששיפר את איכות הקולחים המופקים ממנו.

מכון טיהור מבוא כרמל 
הוקם בסמוך לפארק התעסוקה מבוא כרמל. המט"ש פועל בשגרה ב-60% מהספיקה ההידראולי המתוכננת. באופן שגרתי 
השפכים בכניסה למט"ש מהווים פחות מ-50% מערך העומס האורגני. בשל היותו מט"ש קטן הוא רגיש מטבעו לתנודתיות 

בעומסים וחשוף לפגיעה בתהליך הביולוגי במקרה של שיאים חריגים בספיקה.  
להלן ממצאי איכות השפכים והקולחים לשנת 2021:

1. ב-2021 קלט המט"ש עומס הידראולי בספיקה ממוצעת שנתית המהווה 72% מהתכן של המט"ש. העומס ההידראולי על 
המט"ש הולך ועולה, כפי שמשתקף מהשינוי בעומס שעמד על קרוב ל-15% ביחס לשנת 2019.

2. העומס האורגני על המט"ש עולה גם כן. בחלק מהמזהמים ניתן לראות עלייה הנעה בין 77-99% ביחס לשנת 2019. 
3. מבחינה אורגנית המט"ש מפיק קולחים באיכות הנדרשת להשקיה בלתי מוגבלת. לכן, לא צפויה כיום בעיה בעומסים 

האורגנים המטופלים במט"ש, שהם נמוכים לרוב מערך התכן. 
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רישוי עסקים 
איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון–כרמל הינו רגולטור )גורם הסדרה( אזורי, 
ונמצא בקשר רציף עם התעשיות במרחבו. ככלל, אגף תעשיות  אשר מפקח 
בעסקים  סביבתית  והסדרה  פיקוח  לביצוע  אחראים  עסקים  רישוי  ומחלקת 

במרחב האיגוד.
על  מתן/חידוש/פיקוח  על  אחראי  כרמל  שרון  הסביבה  לאיכות  ערים  איגוד 
תנאים ברישיונות עסק לעסקים מסוג C )מפעלים ועסקים שיש להם פוטנציאל 
לגרום נזק מועט לסביבה או נזק מקומי(. קיים שיתוף פעולה מקצועי שוטף 
בין האיגוד לבין המשרד להגנת הסביבה במחוזות חיפה, מרכז וצפון. שיתוף 
מתבטא  הסביבה  להגנת  במשרד  השונים  המחוזות  לבין  האיגוד  בין  הפעולה 
וקבלת החלטות משותפות, למניעת  בביצוע סיורים משותפים  ידע,  בשיתוף 

כפל דרישות מן העסקים והעמסה רגולטורית.
שיתוף פעולה הדוק מתקיים אל מול הרשויות המקומיות. הרשויות, מתוקף 
תפקידן, מעבירות בקשות לחידוש רישיונות עסק או בקשות חדשות לאיגוד 
או  מתוכננים  ועסקים  תעשיות  לגבי  סביבתיות  דעת  חוות  לקבלת  ופונות 
בהיבטים  המקומיות  לרשויות  מקצועית  מבחינה  מסייע  האיגוד  קיימים. 
הסביבתיים השונים עפ"י בקשתן, בעיקר בנושאי איכות אוויר, שפכים, רעש, 
אסבסט, חומרים מסוכנים ועוד. מעבר לחוות הדעת, מתקיים דיון מול מחלקות 

הרישוי ברשויות לגבי כל חידוש או מתן רישיון עסק. 
נציגי  פועלים  עסקים,  אותם  על  ופיקוח  עסקים  ברישוי  עבודתם  במסגרת 

אגף 
תעשיות

האיגוד מנקודת המוצא כי ניתן להוביל להסדרה סביבתית של העסקים, כך שיעמדו 
נכונות  מציג  אינו  בדרישות,  עומד  אינו  ועסק  במידה  אך  הסביבתיות.  בדרישות 
לעשות כן וגורם בפעילותו למפגעים סביבתיים, יסרב האיגוד למתן רישיון לעסק 

ויפעל יחד עם הרשות המקומית הרלוונטית להפסקת עבודתו. 
עיקר העשייה של מחלקת רישוי העסקים מחולק באופן הבא: 

א. עריכת סיורי ביקורת ופיקוח לצורכי מתן/חידוש ועמידה בתנאי רישיונות עסקים 
 .C מסוג

בדרישות  עומדים  אינם  אשר  מעסקים  האיגוד  דרישות  אחר  ביצוע  מעקב  ב. 
הסביבתיות.

ג. ליווי עסקים קיימים וחדשים בהסדרה סביבתית. 
ד. ליווי ושיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה בסיורי פיקוח למפעלים מסוג 

.B-ו A
ה. ליווי ושיתוף פעולה עם המועצות האזוריות במתן תנאים סביבתיים ברישיונות 

העסק לכל המפעלים והעסקים הרלוונטיים. 
בשנת 2021 התקבלו באיגוד 65 בקשות למתן/חידוש רישיונות עסק לעסקים מסוג 

C מהרשויות החברות בו. 

מספר הבקשות לרישוי עסקים שהתקבלו באיגוד בשנת 2021

טיפול בבקשות רישוי עסקים בשנת 2021

שם הרשות

שם העסק

בתרשים הבא מפורטים סוגי העסקים טעוני 
העסקים  רישוי  רכז  ע"י  שטופלו  הרישוי 

באיגוד בשנת 2021: 
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פיקוח במסגרת חידוש רישיונות עסק 
בשנת 2021 התמקד הפיקוח בבקשות לחידוש רישיונות עסק עבור עסקים המסווגים מסוג C. המטרה הייתה 
לבחון ולפקח על עמידתם בתנאים הסביבתיים שנקבעו להם, על פי סוג הפעילות בעסק )מספר פריט בצו רישוי 

עסקים( וזאת על מנת להבטיח שמירה על איכות סביבה נאותה ומניעת מפגעים סביבתיים. 
מהסיורים בבתי העסק עלה כי בחלקם נמצאו ליקויים ברמות שונות של התנאים ברישיון העסק, לדוגמה: 
היעדר תיעוד בגין פינוי השמן המשומש )אורגני/מינרלי( ותכולת מפריד השומנים לאתר מוסדר, היעדר שילוט 
ומאצרות לחומרים מסוכנים ועוד. במקרים בהם נמצא בסיור בעסק כי התשתית אינה מתאימה לפעילות או 
כתנאי  אלה  ליקויים  להסדרת  בעל העסק  נדרש  האוויר/שפכים,  באיכות  במערכת הטיפול  ליקויים  שנמצאו 

מקדים לטיפול בבקשתו לרישיון העסק. 
מתודולוגיית העבודה בסיורי הפיקוח מורה על העברת סיכומי סיור בכתב בסוף כל סיור פיקוח אל בעל העסק. 
כל הדרישות להשלמות מידע, פעולות מתקנות, תאריכי יעד והוראות נוספות שהובאו לידיעת העסקים השונים 
בסיכום הסיור שנשלח אליהם, תויקו בתיק האישי של כל עסק באיגוד ונשלחו לרשויות הרישוי. באופן זה, רק 
לאחר הסדרת הליקויים שנמצאו, אושרו הבקשות לרישיון עסק ע"י האיגוד )כ'נותן האישור'-עפ"י  חוק רישוי 

עסקים( ונמסרו לרשות הרישוי בצירוף התנאים הסביבתיים הנוספים, הרלוונטיים לכל עסק.

אגף 
תעשיות

אגף תכנון, קיימות, 
ניו מדיה וחינוך 
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אגף תכנון, 
קיימות, 
ניו מדיה 

וחינוך

המדיניות הסביבתית של האיגוד מתמקדת בצמצום ההשפעות השליליות של 
פעילות האדם ובהקטנת הצריכה והשימוש המואץ במשאבי הטבע. כפי שניתן 
זה מתכלל את מגוון ההיבטים ההומאניים שבאיכות  זה, אגף  לראות בפרק 
פתרונות  במתן  המתמחים  באיגוד,  האחרים  מהאגפים  בשונה  הסביבה. 
לזיהומים סביבתיים כמו אוויר, קרקע, מים, תהליכי יצור, רעש, קרינה, זיהום 
אור, וכו' אשר דורשים הבנה וידע מוכווני מדע מדויק )הנדסה, כימיה, ביולוגיה, 
פיסיקה וכו'(, אגף זה מתמחה בהיבטים האנושיים שבתחום הסביבה. האגף 
בנוי משלושה עוגנים כאשר כל עוגן תורם למכלול האגף, מעשיר את השלם 

באיגוד כולו ומקנה לציבור התושבים שירות מהמעלה הראשונה.
העוגן הראשון באגף מתמקד בתכנון הסביבתי. מטרתו העיקרית של התכנון 
הסביבתי היא שמירה על האינטרס הסביבתי ועל האיזון בין שימור לפיתוח, תוך 
כדי התייחסות תמידית לתכלול המערכות האקולוגיות ושמירתן מתפקדות. 

התושבים  בציבור  ערכיו  ושילוב  הקיימות  תחום  הינו  באגף  השני  העוגן 
ובקהילות במרחב האיגוד. האיגוד משקיע מאמץ רב וכספים לא מעטים על 
והן בקרב ציבור התושבים  מנת לחזק את ערכי הקיימות, הן בתוך הארגון 

במרחב האיגוד. 

החינוך  לקיימות.  החינוך  או  הסביבתי  החינוך  תחום  הינו  השלישי  העוגן 
באיגוד מתמקד בהטמעת ערכי הקיימות, איכות הסביבה והשמירה על הטבע, 
במוסדות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי עד לגיל 18. החינוך הסביבתי 
מכיל בתוכו עשייה רבה המתאפיינת בתהליכים ארוכי טווח, כאשר "זריעת 
הזרעים" של ערכי הסביבה ויחסי האדם והטבע בקרב הילדים בהווה נותנת 
את עיקר פירותיה כאשר אותם ילדים מגיעים לעולם הבגרות מתוך כוונה 
ותקווה שינחילו את שלמדו ויעבירו את ערכי החינוך הסביבתי גם לדורות 
הבאים. תת הפרק חינוך מרחיב ומפרט על העשייה באיגוד בתחום החינוך 

הסביבתי בשנה האחרונה. 
בנוסף, חלק מהאגף כולל גם הזרוע ההסברתית שעליו אחראית רכזת ניו-
מדיה, תוך תחזוקה שוטפת של האתר ושל העמוד הפייסבוק. האיגוד מעניק 
חשיבות רבה לתקשור הנעשה באיגוד בכל האגפים לציבור התושבים. בעזרת 
חומרים שיווקיים ותיחזוק הרשתות החברתיות מועברים מסרים התומכים 

בערכי האיגוד.

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 חיינו וחיי ילדנו. 
את  להטמיע  שואף  תחומית,  ורב  אינטגרטיבית  בראייה  המתאפיין  הסביבתי,  התכנון 
)תוכניות  בתוכניות  הסטטוטורי  התכנון  בשלבי  כבר  השונים  הסביבה  איכות  נושאי 
מתאר ותוכניות מפורטות-תב"ע( ובבקשות להיתרים המוגשים על פיהן, וכן להטמיע 
תפיסות סביבתיות במדיניות הממשלה, ברשויות המקומיות ובמגזר העסקי. כל זאת 
ברמה הארצית אל מול גופי התכנון המרכזי, ברמה המחוזית, וברמה המקומית אל מול 
שואפת  המתקדמת  הסביבתית  הראייה  ברשויות.  התכנון  ו-ועדות  המקומי  השלטון 
להטמיע בקרב הרשויות ומקבלי החלטות תפיסות תכנוניות של ראייה כוללת וארוכת 

טווח, מה שמכונה בשפת התכנון: שיקולים של פיתוח בר-קיימא. 
במסגרת העבודה השוטפת בתכנון הסביבתי, מלווה האיגוד הכנת תוכניות מקומיות 
ומפורטות ונותן את חוות דעתו גם לתוכניות מתאר ברמה הארצית )תמ"אות(. בנוסף, 
מייעץ האיגוד באופן שוטף למהנדסי ואדריכלי הוועדות המקומיות בנושאים סביבתיים 
ובעדכוני  בשטח  נוסף'  עיניים  'זוג  מהווה  אף  ולעיתים  עיסוקם,  לתחום  הרלוונטיים 
הוועדה, במידה וישנה חריגה מהיתרים ואישורים קודמים שניתנו למפעלים ובתי עסק. 

הוועדות המרחביות והמקומיות לתכנון ובנייה
האיגוד מיוצג באמצעות המתכנן הסביבתי שלו, בעשר ועדות מקומיות לתכנון 
שרונים,  יזרעאלים,  ערה,  עירון-ואדי  הברון,  יישובי  מנשה-אלונה,  ובנייה: 

חדרה, חוף הכרמל, עמק חפר, פרדס חנה-כרכור וכפר יונה. 
דעת  חוות  להן  מגיש  אלה,  תכנון  ועדות  של  בישיבות  נוכח  האיגוד  מתכנן 
סביבתיות לכל בקשות היתרי הבנייה בעלי ההשלכות הסביבתיות וקובע את 
התנאים הסביבתיים להוצאת היתרי הבנייה השונים. במהלך שנת 2021 הועברו 
לטיפול באיגוד, נבדקו וניתנו התייחסויות סביבתיות ל-222 בקשות להיתרי 

בנייה ותעודות גמר מהוועדות המקומיות שבמרחב האיגוד.  
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התפלגות בקשות להיתרי בנייה שניתנו להן חוות דעת על ידי האיגוד 
בשנת 2021 לפי הוועדות המקומיות לפי הוועדות המקומיות 

כלל הבקשות להיתרי בנייה היו: מבני תעשייה, תחנות דלק, מוסכים, מסגריות, נגריות, רפתות, אורוות, לולים, דירי צאן, בתי אריזה וחממות, 
חניונים תת קרקעיים, מרכזים מסחריים, בתי מלון, מרכזי ספורט, מסעדות ובתי קפה, גני אירועים, בריכות שחייה )ציבוריות ופרטיות(, 
בריכות דגים ומאגרי מים כולל קירוי שלהם בפאנלים סולאריים )PV(, והצבת פאנלים סולאריים על שטחים/מבנים חקלאיים או קירוי חניונים.
דוגמה לאחרון, היא אישור לתעודת גמר למתקנים הפוטו-וולטאיים במאגר הבונים שניתנה ע"י האיגוד בתאריך 01/04/21. המאגר מוצע על 
שטח מעובד ומוחזק כיום ע"י מושב הבונים. מאגר זה מיועד להשקיה חקלאית והוא מכיל מי קולחים שמקורם במכוני טיהור בחוף הכרמל )ניר 

עציון ומעיין צבי(. יש לציין שמאגר זה מרושת בפאנלים סולאריים, שהספקם המתוכנן הוא 16 מגה וואט.  
האיגוד תומך ומקדם פרויקטים מסוג זה, אשר מעודדים ייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים על גבי שטחים מופרים )במקרה זה על מאגר 
קולחים(, וזאת כמובן אחרי בדיקה שלא תתקיים פגיעה אקולוגית במאגר וסביבתו. לצורך בחינת הבקשה, בוצע סיור במקום בתאריך 21/03/21. 
בהתאם לממצאים בסיור, קבע האיגוד כי אין מניעה לאישור הבקשה לתעודת גמר )טופס 4(. האיגוד התנה את מתן האישור בהנחיות הבאות:

המאגר יחויב בהיתר 
רעלים בתוקף.

תותקן מערכת בקרה 
למניעת גלישות.

המאגר יכוסה באופן מלא 
בפאנלים סולאריים ויושמו 
רשתות ברווחים הנוצרים.

צילום: מי חוף כרמל. )בעת כתיבת הדו"ח הנוכחי – המאגר מכוסה במלואו(
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תוכניות מפורטות ותוכניות מתאר 
האיגוד מעורב ומשתתף בבדיקה ומתן חוות דעת סביבתיות תכנוניות לתוכניות החל מהרמה המתארית, מטרופולינית, עבור בתוכניות 
מפורטות ועד תוכניות בינוי פרויקטים מיוחדים. תוכניות מתאר מתוכננות במסגרת חוק התכנון והבנייה ובסמכות וועדות התכנון והבנייה 

ברמות השונות: ארצית, מחוזיות ומקומיות.
מעבר לתכניות הנדונות במוסדות התכנון ה'מסורתיים' והוותיקים יותר, מחווה האיגוד דעתו גם לגבי השלכות סביבתיות של תכניות 
המקודמות בשתי וועדות ארציות, שהוקמו על ידי ממשלות שונות בשני העשורים האחרונים במטרה לזרז הליכי תכנון למגורים – הוועדה 
לתכנון מתחמים מועדפים לדיור )הותמ"ל( והוועדה לתשתיות לאומיות )ות"ל(. במהלך שנת 2021 הוציא האיגוד חוות דעת ל-7 תוכניות 

מתאר ארציות ומקומיות, תוכניות בניין עיר ונספחים סביבתיים. 
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בתאריך  האיגוד  ע"י  שניתנה  הדעת  חוות  היא  כזו  מקצועית  דעת  לחוות  דוגמה 
עתיד  החדש  התעשייה  אזור  בחדרה.  התעשייה  אזור  הרחבת  בעניין   17/03/21
להשתרע במרחב שממזרח לאזור התעשייה הקיים לכיוון מט"ש חדרה ומצפון למסילת 
הרכבת הגובלת עם שכונות ביל"ו ונחליאלי. התוכנית מייעדת את הרחבתו של אזור 
התעשייה בחדרה בכ-900 דונם, לשטח כולל של 2,200 דונם בסה"כ. התוכנית מציעה 
מסחר  ומלאכה,  מסחר  של  לייעודים  ותעשייה  חקלאי  בייעוד  לשטחים  ייעוד  שינוי 
ותעסוקה, תרבות ופנאי, מתקנים הנדסיים, רצועת נחל, שטחים ציבוריים פתוחים 
ודרכים. החלק אשר מצפון לנחל חדרה ישמש לתעשייה כבדה ואילו החלק הדרומי 
חוות  קלה.  ותעשייה  ותעסוקה  למסחר  ישמש  המגורים  לשכונות  יותר  קרוב  אשר 

הדעת עסקה במספר נושאים סביבתיים, בין היתר: 
כיום  כבר  מצביעות  במסמך  המוצגים  בקולטנים  שבוצעו  הרעש  מדידות   - רעש   .1
ותחנת  התעשיה  אזור  הרחבת  של  תוספת  לפני  עוד  מאד,  גבוהות  רעש  רמות  על 
כוח חדרה. במסגרת ניתוח ההשפעות בתחום סקר רעש, עולים מספר ליקויים אשר 

נדרשת עבורם הבהרה ואף בחינה מחדש של חלוקת זכויות הרעש.
2. ניקוז – התוכנית המבוקשת נמצאת בתחום אגן ההיקוות של נחל חדרה ובתחום 
חדרה  נחל  של  מוצאו   .1 בתמ"א  סטטוטורית  שמוגדר  כפי  הנחל  של  ההצפה  פשט 
במורדות הצפוניים של הרי שומרון והוא מנקז את אזור צפון השומרון )שטח בגודל 

570 קמ"ר(. 
עפ"י  תכנית אב לנחל חדרה נרשם כי הנחל באזור התוכנית מתוכנן לתקופת חזרה 
של 2% )1:50 שנים( לספיקה של 286 מ"ק/שנייה בעוד שהיום נמדדו ספיקות של 96 

מ"ק/שנייה. במקביל מתוכננת תעלת עודפים אשר תעביר עודפי זרימות בנחל מעבר 
לספיקות התכן. מיקום התעלה יהיה מחציית מסילת הרכבת במזרח ועד ההתעקלות 

הנחל מערבה )מקצר את ברך הנחל(. 
בבחינת פשט ההצפה של נחל חדרה והשפעות באזור התוכנית במצב קיים ובהשפעת 
הקמת תחנת כוח חדרה OPC 2 המתוכננת, נמצא בהסתברויות שונות עפ"י הנתונים 
שהתקבלו מרשות הניקוז, כי פשט ההצפה בנחל הינו רחב מאד וחורג לא רק מגבולות 
'ברך' הנחל ואזור התעשייה, אלא גם מתחנת כוח חדרה OPC 1 והמט"ש הקיימים. 
בתחום  בנייה  היתרי  להוצאת  כתנאי  חדרה  נחל  של  ההצפה  פשט  לבחינת  בהתאם 
התוכנית חד/1800, לרבות הקמת תחנת כוח חדרה OPC 2, תבוצע הסדרה של אפיק 

נחל חדרה וביצוע תעלת עודפים.
3. איכות אוויר - הפעילות המתוכננת בתוכנית המבוקשת )הרחבת אזור תעשייה( 
כוללת תעשייה קלה שאינה מזהמת, שטחי מלאכה, בתי אוכל, תעשיה עתירת ידע, 
מוסכים ומרכזים לוגיסטיים. פעילות זו אינה צפויה להשפיע על ריכוזי מזהמים מסביב 
לשטח התוכנית בשכונות הסמוכות. עם זאת, כן תהיה השפעה נקודתית של פליטות 
בנייה  היתר  בכל  פרטנית  התייחסות  ידינו  על  תינתן  ולזאת  המתוכננת  מהפעילות 
לסוג  יותאמו  העסק  של  באופן שהתשתיות  העתידיים,  העסקים  של  עסק  ורישיון 
העיסוק ולסוג הפליטות. על כן, הוצאת היתר הבנייה לעסקים יהיה, כתנאי, באישור 

איגוד ערים שרון כרמל.
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קיימות וקהילה
המונח "קיימות"  מאגד בתוכו את כלל הפעילות של האדם והחברה, מתוך כוונה שמימוש 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 שהימצאות שלושת ערכים אלו ושילובם האחד בשני 

הינה הכרחית למימוש חיי האדם בהווה ובעתיד. 
כמו קודמתה, גם שנת 2021 הייתה שנה מאתגרת בהיבטים רבים ודרשה גמישות מחשבתית ואורך רוח על מנת 
להוציא לפועל את תוכנית העבודה המותאמת למצב בנושא קיימות וקהילה. הפעילות בתחום הקיימות באיגוד 
התאפיינה השנה באירועים מקוונים ברובם בשל משבר הקורונה המתמשך, וככל שהמצב אפשר נערכו גם פעילויות 
ומפגשים פיסיים. המעבר להתנהלות משולבת שחלקה מקוונת, אפשר הגעה לקהלים חדשים במרחב והפצת ערכי 

הקיימות גם ברמה הארצית.

פעילויות שנעשו במהלך השנה בתחום הקיימות 

ועידות האקלים האזוריות
במהלך שנת 2021 נערכו כ-14 ועידות אקלים אזוריות, שתכליתן למצוא יחד פתרונות מקומיים למשבר ולהיערך 
אליו באופן המתאים לאתגרים אשר צפויים בכל אזור ואזור. לוועידות היו שותפים רבים, בהם: היחידות הסביבתיות, 
ארגונים מהחברה האזרחית, הרשויות המקומיות וכמובן הציבור. האיגוד לקח חלק בתהליך והוביל את ועידת האקלים 

האזורית שרון-כרמל. 
הועידה החלה את פעילותה באירוע חשיפה ושיתוף ציבור שהתקיים ב-16/02/21. במפגש זה שמעו המשתתפים 

הרצאות מפי ח"כ לשעבר דב חנין, מיטל פלג מזרחי וד"ר אורלי רונן בנושא משבר האקלים בארץ. 

בהמשך נערך גם שיתוף ציבור דיגיטלי וסקר לתושבי המרחב במסגרתו נבחרו ארבעה 
נושאים לוועידה:           

קידום אנרגיה נקייה

הפחתת צריכה ופסולת 

חינוך למען האקלים 

תחבורה מקיימת

המפגש השני של הועידה נערך ב-25/04/21 ועסק בהשפעת משבר האקלים על 
המרחב, איומים והיערכות, תרחישי ייחוס ומפת איומים והצורך בהכרזה על מצב 

חירום אקלימי. 
המפגש השלישי נערך בתאריך 02/05/21 והתמקד באנרגיה נקייה כפתרון למשבר 
האקלים. במסגרת המפגש הוצגו פתרונות ותוכניות מהלאומי למקומי ונערכה סדנה 

אינטראקטיבית לגיבוש תכנית פעולה מקומית.
הכותרת:  תחת  בחינוך,  והתמקד  ב-11/05/21  נערך  הועידה  של  הרביעי  המפגש 
נוער  בני  מתעלמים מהמשבר? לא בבית ספרנו. התקיימו הרצאות מפי תלמידים, 

ופעילי חינוך בתחום הסביבה. 

 -  "Hands on״ הכותרת  תחת  ב-05/09/21  נערך  הוועידה  של  הסיכום  כנס 
לעתיד  מהתוכניות  ומקצת  הפעולה  דרכי  התובנות,  הוצפו  לעשייה.  מתיאוריה 
הקרוב שעלו על ידי הציבור בארבעת אירועי הועידה שנערכו במהלך השנה בנושאים 

אנרגיה, התמודדות עם משבר האקלים וחינוך למען האקלים.
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שבוע הקיימות 
שבוע הקיימות השני באיגוד התקיים במהלך חופשת החנוכה 
תחת הכותרת "ים. יבשה. סביבה". התכנים פנו למגוון קהלי 
ועובדי  מקצוע  אנשי  מבוגרים,  משפחות,  ילדים,  בהם  יעד 
אירועים:  מגוון  נערכו  השבוע  במהלך  המקומיות.  הרשויות 
וסדנאות  סיורים  וכן  לילדים  והפעלות  יצירה  מופעים, 
בשל  וקיימות.  סביבה  בנושאי  וכנסים  הרצאות  למשפחות, 
משבר הקורונה נערכו הפעילויות במתכונת היברידית - חלקן 
נערכו  באיגוד,  בזום. במסגרת שבוע הקיימות  וחלקן  פיזית 
איכות הסביבה  ועדות  יו"רים  כנס  כנסים משמעותיים:  שני 

במרחב וכנס 'סוגרים את הים מחליפים את המים':

כנס וועדות איכות הסביבה 
במסגרת שבוע הקיימות נערך כנס ראשון מסוגו במרחב ובארץ 
בכלל, ליושבי ראש ועדות איכות הסביבה של הרשויות במרחב 
בין  חיבור  של  מהלך  להתניע  הייתה  הכנס  מטרת  האיגוד. 
היו"רים ובאמצעותם בין הרשויות במרחב האיגוד, בנושאים 
פעולה  בשיתופי  הסביבה,  בתחומי  ידע  בשיתוף  משותפים, 
במאבקים סביבתיים וכיו"ב. הכנס נערך ברמת הנדיב בשיתוף 
'חיים וסביבה' – ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל. הכנס 
הוועדות  פעילות  של  והצגה  מקצוע  אנשי  של  הרצות  כלל 

הנמצאות במרחב האיגוד. 

כנס 'סוגרים את הים מחליפים את המים'
שבוע הקיימות 2021 הסתיים בכנס מרתק שהתמקד במרחב הימי ולקחו בו חלק מרצים שהם אנשי 
מקצוע מהשורה הראשונה. בכנס כלל הרצאות של מומחים בנושאי הקשורים לתכנון, שמירת טבע, 

פיקוח, איים מלאכותיים ועוד. 

מדריך התחבורה 
בסוף השנה הושק מדריך התחבורה החדשני שהוציא האיגוד, בשיתוף 
עמותת 'היום ומחר'. המדריך הינו הראשון מסוגו בישראל המפרט 
מתחבורה  האוויר  זיהום  של  משמעותי  לצמצום  אופרטיבית  תכנית 
ואת העומסים בכבישים וזאת באמצעות מעבר לתחבורה ברת-קיימא. 
הן  המקומיות  שהרשויות  היא,  המדריך  בבסיס  העומדת  התפיסה 
גורם מפתח ביישום תחבורה ברת-קיימא בישראל, כבעלות התפיסה 
הכוללת של המרחב הציבורי בהן; בעלות הידע אודות צרכי התושבים 
בר-קיימא,  תחבורתי  תכנון  ליזום  האחריות  בעלות  והמבקרים; 
לקדם  הכוח  ובעלות  התחבורה  וניהול  השירות  התשתית,  ברמת 
יוזמות אלה אל מול הגורמים הרלוונטיים – הממשלה, המגזר הפרטי 
המקומיות  לרשויות  לתת  נועד  היישומי  המדריך  הציבור.  וכמובן 
בין המגזר  מענה לחסמים הללו באמצעות הבהרת תהליכי העבודה 
מוצלחות  ודוגמאות  מעשיים  כלים  מתן  למוניציפאלי,  הממשלתי 
התועלות  וחידוד  ברת-קיימא,  תחבורה  לקידום  ומהעולם  מישראל 

הצפויות לרשות המקומית, לשם יצירת מחויבות אמיתית
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קול קורא האיגוד 2021 לפרויקטים בקיימות בשיתוף ועדות איכות הסביבה, 
מיושם בשנת 2022

לאור הצלחתו של הקול קורא הייחודי שהוציא האיגוד לראשונה ב-2019, לפרויקטים בתחום הקיימות בדגש על שיתוף וקידום 
ועדות איכות הסביבה ברשויות החברות, הוציא האיגוד קול קורא שני ב-2021, לטובת פרויקטים שיישומם יתרחש בעיקר במהלך 
2022. בקול קורא זה שם האיגוד דגש על מעורבותן של ועדות איכות הסביבה ברשויות בפרויקטים, מתוך אמונה שלוועדות אלה 
תפקיד מכריע בהגנה על הסביבה ובריאות הציבור ובקידום תהליכים מקיימים אשר יישומם עשוי לשפר את איכות חיי התושבים 

ברשות ובסביבתה.
אשר   ₪ 700,000 של  סכום  האיגוד  היקצה   2021 הקורא  בקול 
חולקו בין רשויות האיגוד עפ"י מפתח בהתאם לנתוני הלמ"ס. 
במסגרת הקול קורא, אותו מילאו רוב הרשויות החברות באיגוד, 
התחייבו הרשויות לבצע פרויקט אחד או שניים, שתכליתו קידום 
איכות  ועדת  בשיתוף  ברשויות,  החיים  ואיכות  הסביבה  איכות 
על  מבוססת  שמטרתם  נוספים  קריטריונים  פי  ועל  הסביבה 

שלושה עקרונות:
1. יצירת שינוי פיזי חיובי סביבתי בשטח

2. חיזוק ערכי הקיימות בציבור
3. חיזוק פעילות ועדת איכות הסביבה ברשות

בטבלה שלהלן מוצגת חלוקת הפרויקטים לפי הנושאים שנבחרו 
ע"י הרשויות לקול קורא בשנת 2021

רשויות משפר 
פרוייקטים נושא

עמק חפר, פרדס חנה-כרכור, חוף הכרמל 3 גינון בר קיימא וחקלאות מקיימת

חוף הכרמל )עתלית(, כפר יונה )2 פרויקטים( 4 מגוון מינים )סקרי טבע ופעילויות בנושא(

עמק חפר )2 פרויקטים(, פרדסיה, נתניה 4 טיפול במינים פולשים ומתפרצים

אליכין, מגידו 2 הכשרת שבילי טבע ואופניים

ג'ת, פרדיס 2 גינות קהילתיות

באקה אל-גרביה 1 אנרגיה סולארית

זיכרון יעקב, עמק חפר )4 פרויקטים( 5 הטמעת תחום הקיימות בקהילה 
ובמערכת החינוך

מנשה 1 סל אפשרויות ליישובים במועצות 
עם שלטון דו-רובדי

13 רשויות 22 סה"כ

ט"ו בשבט 
יחד עם ד"ר אורי מאיר-צ'יזיק,  לקראת ט"ו בשבט הפיק האיגוד, 
בר  צמחי  לליקוט  מאויר  מדריך  למאכל,  בר  צמחי  בליקוט  מומחה 
למאכל, גרסה מודפסת שלו חולקה לרשויות החברות באיגוד. בהמשך 
צ'יזיק  להוצאת המדריך, נערכה בט"ו בשבט הרצאה בזום של ד"ר 

בנושא ליקוט צמחי בר למאכל ובה הוצג גם המדריך.

קמפיין קמיני עצים
קמפיין הקמינים שהחל בשנת 2020 המשיך אל תוך שנת 2021 ואומץ 
התגובות  לאור  לתושבים.  כהמלצה  במרחב,  מקומיות  רשויות  ידי  על 
הרבות והצלחת הקמפיין, הוחלט להעלות אותו שוב בסוף 2021, לקראת 
החורף, והפעם אף התנוסס על שלטי חוצות ברשויות המקומיות במרחב 

האיגוד. )בתמונה: מ.א עמק חפר מקדמת את קמפיין הקמינים( 
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חינוך סביבתי 
במרחב האיגוד נמצאות 18 רשויות, ובמסגרתן פועלים 607 בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים ו-1,242 גנים. האיגוד נותן מענה לכל 
מוסדות החינוך במרחב. האיגוד יוזם פרויקטים בכדי לקדם את אותן מסגרות חינוכיות ובהן: ייעוץ לבתי ספר לקראת הסמכה כבתי 
ספר ירוקים, ליווי והנחיית מועצות תלמידים, הכשרת תלמידי מנהיגות צעירה, קיום ימי עיון פתוחים לציבור, קיום השתלמויות 
לצוותי הוראה, פעילות חברתית בבתי הספר והגנים ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות לאיגוד. בנוסף אנו מאמינים בקידום 

והובלת יוזמות חדשניות בתחום החינוך הסביבתי. 

אגף תכנון, 
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פעילויות חינוך לקיימות בשנת 2021וחינוך
פעילויות סביבתיות ברשויות בתמיכת המשרד להגנת הסביבה עפ"י  

קול קורא לחינוך לקיימות לשנים 2019-2022
בכל שנה מוציא המשרד להגנת הסביבה קולות קוראים לחינוך לקיימות עבור הרשויות וזאת על מנת לקדם ולהעמיק את החינוך 
הסביבתי במסגרות החינוך השונות. אנו באיגוד עובדים בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה ופועלים על מנת לעזור ולקדם 
את כלל הפעילויות במסגרת הקול הקורא. במסגרת מאמצים אלה אנו עוזרים לרשויות בכתיבת תכניות עבור הקולות הקוראים, 
תומכים בהגשת הקול הקורא במערכת הממשלתית, בחיבור לאנשי מקצוע, ייעוץ, ליווי ועוד. לאחר אישור הקולות הקוראים אנו 
נמצאים בקשר ובמעקב מקצועי עם הנעשה בשטח, מבקרים בבתי ספר, גנים ופרויקטים בשטח ועוזרים לקשר בין הפעילים בשטח, 

הרשויות ומשרדי החינוך והגנת הסביבה.

הסמכות בתי ספר ירוקים וירוקים מתמידים
על מנת לעבור הסמכה לבית ספר ירוק/ירוק מתמיד/ירוק עד, על בית הספר לעמוד במספר 
והן  הסביבה  כלפי  הן  ובריא,  מקיים  חיים  אורח  אימוץ  המייצגים  סביבתיים  קריטריונים 
כלפי בית הספר. על בתי הספר להראות יכולת שילוב עקרונות ותכנים לימודיים סביבתיים 
בתוכנית הלימוד הבית ספרית, התייעלות לשם צמצום פסולת וחסכון במשאבים כגון: נייר, 
מים וחשמל, פעילות סביבתית המשלבת הורים וקהילה והקמת מועצת תלמידים ירוקה 
פעילה. בסוף התהליך עובר בית הספר מבחן הסמכה ארצי אל מול צוות שיפוט המורכב 
מנציגים מהמשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך ורכז/ת החינוך הסביבתי של האיגוד. להלן 

מספר בתי הספר שעברו הסמכה בשנת 2021: 
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 רפס יתבל הכמסה ורבעש רפסה יתב רפסמ
 2021 תנשב דוגיאה בחרמב םידימתמו םיקורי

מספר בתי הספר שעברו הסמכה לבתי ספר ירוקים 
ומתמידים במרחב האיגוד בשנת 2021

יוזמות קהילתיות 
פרק אחד בקול הקורא מוקדש לקידום יוזמות קהילתיות שונות ברחבי הרשויות. בכל שנה נבחרות בכל 
רשות כמה יוזמות בולטות אשר מוצעות ע"י אנשי הקהילה. יוזמות אלה פותחות הזדמנויות מיוחדות 
וחשובות למרחב קהילתי במגוון נושאים סביבתיים, לחיזוק הקשר בין אנשי הקהילה ומתן מענה לצרכים 
קיימים בשטח. האיגוד דואג לתת ליווי לאורך כל התהליך ולקדם את הפעילות השוטפת הן בפן הביורוקרטי 
)קישור אל מול הרשויות וגורמים ממשלתיים( והן בשטח )ביקורים וסיורים במהלך הקמת הפרויקט, הכרת 
הנפשות הפועלות, סיוע מקצועי בתחום ועזרה בהתמודדות עם אתגרים שונים שעולים במהלך הפרויקט(. 
ופיקניק  ישיבה  פינת  הקמת  הינה  הנ"ל  קורא  הקול  בתמיכת  הוקמה  אשר  קהילתית  ליוזמה  דוגמה 
למשפחות בכפר אל-עריאן. גן השעשועים היחיד בישוב נפתח לאחר שנתיים בהן היה סגור. זהו מקום 
המפגש העיקרי לילדים, נוער ומשפחות ביישוב. עם פתיחתו המחודשת של המתחם הוחלט לייצר בסמוך 
אליו פינת ישיבה לאימהות ומקום מפגש ופיקניק למשפחות. באירוע קהילתי רב משתתפים הכולל ילדים, 
נערים, הורים, סבתות וסבים, נוקה המקום, נוצרה תשתית אבנים וחצץ, נבנו שולחנות קק"ל, הוקמה 
גינת תבלינים ונשתלו אדניות פרחים. הוקם מקום מפגש מקרב ומשמח לכל הגילאים ונקבע שתחזוקתו 

ושימורו יהיו באחריות הנוער בכפר. 
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ההשתלמות המשולבת לחינוך לקיימות
ביוזמה משותפת  הוקמה  לקיימות  לחינוך  התוכנית המשולבת 
מקדמת  התוכנית  הסביבה.  להגנת  והמשרד  החינוך  משרד  של 
השתלמויות המיועדות לצוותי ההוראה בגני הילדים ובתי הספר 
היסודיים והעל-יסודיים. ההשתלמויות נערכות בשיתוף הגופים 
הירוקים - החברה להגנת הטבע והרשת הירוקה, אשר מלווים 
את צוותי בתי הספר בהשתלמות המשלבת בתוכה הרצאות של 
שיעורים  להעברת  כלים  מתן  הסביבה,  בתחום  מקצוע  אנשי 
מנת  על  פועלים  באיגוד  אנו  סביבתי.  בדגש  לימודים  ותוכנית 
לקדם קיום השתלמויות אלה במרחב רשויות האיגוד, לצד ליווי 
את  המעבירים  הירוקים  לגופים  משותפים  במפגשים  התהליך 

ההשתלמויות, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך.  
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 ךוניחל תבלושמ תומלתשה ורבעש רפס יתב רפסמ
מספר בתי ספר שעברו השתלמות משולבת  2021 תנשב תומייקל

לחינוך לקיימות בשנת 2021

פורום חינוך יער
אנו באיגוד שואפים לזהות ולקדם יוזמות חינוכיות חדשניות במרחב האיגוד ואף מחוצה לו. בשנה הקודמת הקים האיגוד 
פורום ארצי לחינוך חוץ, על מנת לקדם את התחום במרחב האיגוד ובכלל הארץ ולתת מענה לרשויות, אנשי חינוך ועוד, 
אשר פועלים בתחום. הפורום מורכב מאנשי המקצוע המובילים והמשפיעים על המערכת החינוכית בנושא חינוך יער בגיל 
הרך. מטרת הפורום הינה למידה הדדית ושיתוף ידע וניסיון נרחבים, גיבוש רעיונות ופעולות להנגשת התחום ופיתוחו 

במרחב, חיזוק שיתופי פעולה ואיסוף ידע רב לכדי פעולה. 
במהלך שנת 2021 גיבש הפורום צוותי חשיבה ופעולה, פיתח תכנים לעזר לאנשי החינוך, החל ממאגר מרצים וכלה בכתיבת 
מדריך מפורט ומלא לנהלי עבודה בגן יער, אשר יצא לאור במהלך 2022. בנוסף, הוקם אתר אינטרנט המתארח באתר האיגוד 
ואשר מכיל תכנים וחומרי עזר ומאפשר יצירת קשר עם אנשי מקצוע בכירים בתחום ברחבי ארץ. הפורום קיים מספר 

מפגשי שטח וסמינרים ומפגשי עבודה מקוונים רבים, הן בצוותי הפעולה והן בהיקף רחב.

פעילות ניו מדיה באיגוד 
אתר האיגוד 

במהלך 2021 עלה האתר המחודש בעיצוב חדש ובהתאם למיתוג שהושק בשנת 2020. האתר 
מתעדכן בתדירות גבוהה עם חדשות, עדכונים וכתבות על המתרחש במרחב האיגוד.

בהמשך להשקת האתר החדש נוכחנו לדעת כי האתר הינו כלי לשקיפות ולקשר ישיר אל מול 
התושבים. במהלך שנת 2021 התקבלו 44 פניות באתר מתושבי האיגוד בנושאים שונים. 

חלוקת נושאי הפניות מטעם 
תושבי האיגוד בשנת 2021 
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 עדימ עדימה שפוח  ריווא תוכיא

 יתביבס ןונכת שער הנירק
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הפקת מדריכים דיגיטליים 
כחלק מתהליך החדשנות של האיגוד והרצון למזער את השימוש בדפוס, התחלנו השנה להפוך את החומרים 
והמדריכים שמפיק האיגוד לנגישים ברשת. בשנת 2021 הפכנו את מדריך הליקוט ומדריך התחבורה שהפקנו 

לחוברות דיגיטליות נוחות ונגישות לדפדוף. 
אגף תכנון, 
קיימות, 
ניו מדיה 

וחינוך

עמוד הפייסבוק
במהלך 2021 המשכנו להשקיע בעמוד הפייסבוק של האיגוד עם העלאת פוסטים שוטפים וקידום התכנים בעמוד. החשיפות 
ויותר מ-500,000 אינטראקציות עם העמוד. מספר האוהדים בעמוד גדל ב-45%  לעמוד הגיעו ליותר מ-1.1 מיליון בשנה 

במהלך השנה והגיע ל-1,517 אוהדים בסוף שנת 2021. 
ראינו גם עלייה משמעותית בחשיפה ובמעורבות היומית ובאינטראקציה של הגולשים עם העמוד. עלייה של פי 8 במעורבות 
לעומת שנת 2020. השנה עמד מספר האינטראקציות היומי הממוצע בעמוד הפייסבוק של האיגוד על 616, לעומת 77 בשנת 

2020. בנוסף, עמד מספר החשיפות היומי הממוצע בעמוד הפייסבוק על 10,342 לעומת 1,645 בשנת 2020. 
להלן מספר דוגמאות עם מעורבות גבוהה מצד התושבים במרחב האיגוד: 

קמפיינים
במהלך שנת 2021 עלו בעמוד הפייסבוק של האיגוד שלושה קמפיינים ממומנים ומשמעותיים: 

קידום סרטון הסברה 
למניעת שימוש בקמינים

שבוע הקיימות   

יולידצמברנובמבר

קמפיין אנימציה לסגירת 
היחידות הפחמיות 1-4 
בתחנת הכוח 'אורות רבין'

טרם עליית הקמפיין של סגירת התחנות הפחמיות נערך סקר מקדים בקרב תושבי האיגוד. ממצאי 
הסקר העלו כי 65% מהמשיבים בטוחים שתחנת 'אורות רבין' מייצרת חשמל בגז, בעוד שבפועל 
המחז"מים בתחנה עדיין בבנייה. הנתון חיזק את חשיבות הקמפיין, אשר מסביר בצורה נגישה, 

באמצעות אנימציה, על ייצור החשמל בתחנה ומדוע יש צורך לסגור את התחנות הפחמיות.  
בסיום הקמפיין ראינו כי הוא תרם באופן משמעותי מאוד בשלושה תחומים: העלאת המודעות 
לעובדה שבתחנת 'אורות רבין' יש שני סוגים של יחידות ייצור, העלאת המודעות לכך שבתחנת 
גז והעלאת המודעות לאיגוד ערים לאיכות הסביבה  'אורות רבין' לא מייצרים חשמל באמצעות 

שרון-כרמל.
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אגף תכנון, 
קיימות, 
ניו מדיה 

וחינוך

דוברות ויחסי ציבור 
דובר האיגוד: יותם אשל 

האיגוד הינו הגוף המקצועי והמשמעותי ביותר בתחום איכות הסביבה במרחב ואחד המשפיעים בישראל. האיגוד יוצר ומוביל 
סדר יום ושיח סביבתי בתקשורת ובמדיה. 

דובר האיגוד אמון על יצירת השיח באמצעות פרסום וחשיפת הפעילות הרבה של האיגוד במגוון רחב ככל האפשר של מדיות 
ופרסומים: אתרים מובילים, תקשורת אלקטרונית וכתובה, אמצעי פרסום של הרשויות המקומיות ועוד. הדובר אחראי גם 

על ניהול ההסברה בעת משברים.
בשנת 2021 יצר האיגוד סדר יום סביבתי והוביל את השיח התקשורתי והציבורי בנושאים רבים בתחום איכות הסביבה. כל 

זה לווה בחשיפה משמעותית בתקשורת ובמדיה.
בשנה זו התמקד עיקר העשייה בנושאים הבאים: 

*המאבק לסגירת יחידות 1-4 בתחנת הכוח 'אורות רבין' וההשלכות על המשך השימוש בהן.
*התמודדות עם אסון הזפת בחופי הארץ והפיצוי לרשויות המקומיות ובכלל זה חשיפה בצילומים של הנזק לחי, לצומח ולים.

*הצורך בשמירה על המרחב הימי ברמת התכנון, בהקמת מיזמים וכן בניטור מראש של מפגעים סביבתיים. 
*הניטור בפועל על גבי אסדת הגז 'לוויתן' ודיווח אודות נתוני הניטור לתושבים.

*מפגע אבק הפחם בתחנת הכוח 'אורות רבין'-  פעילות האיגוד להקמת מתקן להפסקת פיזור אבק הפחם והפסקת הפגיעה 
בתושבי השכונות הסמוכות.

*מניעת אחסון קונדנסט בתחנת הכוח 'חגית'.
*מאבק לצמצום שטחים שיועדו למתקני אנרגיה ומפעלים פטרוכימיים במרחב האיגוד.

OPC 2 המאבק כנגד הקמת תחנת הכוח*
*תוכניות ומיזמי האיגוד והרשויות החברות בו במעבר לאנרגיות מתחדשות כאמצעי האנרגיה העתידי של ישראל. 

*תוכניות ומיזמי האיגוד בתחום החינוך לקיימות ובכלל זה פרויקטים ברשויות המקומיות בעלות של כ-700,000 ₪. 
 לפניכם מגוון כתבות שפורסמו בשנת 2021: 

אסון הזפת
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אגף תכנון, 
קיימות, 
ניו מדיה 

וחינוך

תחנת OPCאסדת לוויתן
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אגף תכנון, 
קיימות, 
ניו מדיה 

וחינוך

תחנת הכוח אורות רביןאנרגיות מתחדשות
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פיקוח ואכיפה
במהלך שנת 2021 טיפל אגף הפיקוח ב-201 קריאות במגוון נושאים, מרבית הפניות היו בנושאי אבק ופסולת. 
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 למרכה ףוח  רפח קמע

 אקרז-א רס'ג רוכרכ-הנח סדרפ
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התפלגות הקריאות שהתקבלו באגף הפיקוח בשנת 2021 

המפגעים הסביבתיים יכולים להתגלות ע"י אגף הפיקוח בעת סיורים של הפקחים בשטח, 
מהמוקדים  מאחד  לאיגוד  פנייה  באמצעות  או  סביבתי  מפגע  מגלים  הפיקוח  כשרכזי 
העירוניים של רשויות האיגוד. להלן פילוח הפניות שהתקבלו מהמוקדים העירוניים של 

הרשויות החברות באיגוד: 

פיקוח 
ואכיפה
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דוגמאות לפעילות האגף בשנת 2021

אחרילפני

סיור יזום עם עיריית חדרה 
אחרילפניבדצמבר 2021

אתר השלכת פסולת במועצה אזורית אליכין 
בספטמבר 2021

פיקוח 
ואכיפה
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אחרילפני

ביקורת במטמנת איכות ירוקה אוגוסט 2021 – 
אתרי הטמנת פסולת אביבית ואיכות ירוקה נמצא מפגע אבק, השטח לא מורטב 

אתר הטמנת הפסולת 'אביבית' הינו אתר לסילוק פסולת יבשה. קליטת הפסולת באתר מתאפשרת רק לאחר קבלת אישור על הסדרת התשתיות )איטום וניקוז( 
עפ"י היתר בנייה ובהתאם לתנאי רישיון העסק. 

מאז פתיחת האתר נקלטה במקום פסולת בכמות גדולה בהרבה מקיבולת ויכולת הטיפול של האתר. כתוצאה מכך נוצרו שיפועים חדים שאינם תואמים לתוכנית 
המאושרת ובשל כך נוצרו בעירות פנימיות בגוף הפסולת, אשר גרמו למפגעי ריח למגורים הסמוכים. במהלך השנים התקבלו תלונות על מפגעי ריח כתוצאה 

מבעירות פנימיות אלו. 
במהלך שנת 2021, ולנוכח המפגע החמור והחזרתי, נדרשו מפעילי האתר לאסדרת השיפועים בהתאם לתוכנית המאושרת ולחיסול הבעירות הפנימיות, בכפוף 
לדרישות. בשלב מתקדם יותר ניתנו התראות בנושא לבעלי המקום והתקיים שימוע למפעילי האתר במשרד להגנת הסביבה, אשר בעקבותיו ניתן צו סגירה 

למטמנות. הצו הוצא ע"י עיריית חדרה לפי דו"ח שנכתב ע"י הצוות המקצועי באיגוד. 
כתוצאה מהדברים, נמכר אתר 'אביבית' והרוכשת היא חברת 'צבי כהן אקולוגיה בע"מ' – בבעלות היזם שהפעיל את האתר הסמוך )'איכות ירוקה'(. כתנאי 
לקליטת פסולת באתר 'אביבית' דרש האיגוד מהבעלים החדשים הגשת תכנית להסדרה וטיפול באזורים בהם מתרחשות בעירות פנימיות המהוות, כאמור, גורם 
עיקרי למפגעים סביבתיים. על התוכנית לפרט את אבני הדרך לטיפול בבעירות הקיימות ולמניעת בעירות חדשות, לרבות האמצעים שינקטו למניעת מפגעי ריח. 
היזם הציג שתי חלופות לפתרון הבעירות הפנימיות. הצוות המקצועי באיגוד בחר אחת מהן, תוך הצבת תנאים לאישור סופי של העבודה, ביניהם שיתוף ציבור 

בתהליך בשיתוף עם עיריית חדרה, וקבלת דו"ח דו-שבועי המציג את התקדמות העבודה באתר הפסולת. 

פסולת 

פסולת 

D-fencelineTM מערכת ניטור רציף
בעקבות הבעירות פנימיות המתרחשות במטמנת 'אביבית' הממוקמת מזרחית לשכונת עין הים בחדרה, נגרמו מפגעי ריח וכתוצאה מכך התקבלו תלונות רבות 
מצד תושבי השכונה. בכדי לטפל במפגעים אלה, התקין האיגוד בסיוע חברת 'אטמוספיר' מערכת ניטור רציף למשך חודש ימים, וזאת על מנת לאמוד את כמות 
וסוג המזהמים הנפלטים לכיוון השכונות הסמוכות לאתר ההטמנה 'אביבית'. המערכת מספקת ניטור רציף, מרחבי ובזמן אמת למשך 24 שעות ביממה לאורך כל 

השבוע, של עשרות חומרים במקביל.
מניתוח הממצאים עולה כי: 

1. לא התגלו ריכוזי מזהמים החורגים מתקני איכות אוויר.
2. זוהו בצורה עקבית ותכופה ריכוזים גבוהים של מתאן ומימן גופריתי. 

3. זוהו לפרקים גם ריכוזי אמוניה, פחמן חד חמצני ומתאנול.

פיקוח 
ואכיפה
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מחשוב ואבטחת מידע 
אופיס 365 

במהלך שנת 2021 האיגוד עבר לסביבת Office 365 מבוססת ענן. מטרת 
המעבר הייתה ניהול דוא"ל ארגוני בצורה מאובטחת, תוך גיבוי אוטומטי של 
כל המידע וגישה מהירה מכל מקום. סביבה זו, מתאפיינת בזמינות גבוהה 

ועלויות נמוכות במיוחד, ללא צורך בהתקנה ותחזוקה שוטפת. 
כמו כן, כלל המידע מאובטח על ידי תוכנות אבטחה, ניתן לשליפה מהירה 
ומסונן על ידי שירות אנטי-ספאם, עם מנועים חכמים לאבטחה מקסימלית.

ניהול משימות ארגוני
התוכנה  תבניתי.  בסיס  על  אקסל  בתצורת  פנים-ארגונית  תוכנה  פותחה 
מאפשרת עדכון משימות עובדים לפי בחירה, בקרת קובץ משימות, סינון 
משימות לפי שאילתה, הזנת תאריך יעד למשימה, סינון לפי אגפים וייצוא 

והפקת דו"חות. 

גיבוי נתונים ומידע 
 Acronis-ו VEEAM האיגוד רכש במהלך השנה מערכות גיבוי מסוג
לצורך גיבוי מידע, שחזור והתאוששות מהירה מאסון במידה ומידע 

יאבד כתוצאה ממתקפת סייבר או פגיעה פיזית בשרתים. 

מחשוב 
ואבטחת מידע 



96


