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 דבר יו"ר האיגוד  

 תושבים.ות ושותפים.ות יקרים.ות,

שהינו כבר עובדה מוגמרת מציב לפתחנו אתגרים משמעותיים.   –משבר האקלים 

האיגוד, שביסס עצמו כאחד הגופים המשמעותיים ביותר בישראל בתחום הקיימות, 

על מנת לצמצם את נזקי משבר האקלים וליצור מרחב בריא וירוק   24/07פועל 

 יותר עבור התושבים. 

, התחלנו לדווח באתר האיגוד על  תוצאות מדידות של תחנת הניטור שהצבנו על אסדת  2021כך, בשנת 

מירה  בפעם הראשונה בישראל ומהבודדות בעולם. מדובר בצעד ראשון ומשמעותי בש –. זהו תקדים "לוויתן"

אשר התרחש בשנה זו הדגיש לנו את הסכנות האורבות באי שמירה על , כבר בעומקו. אסון הזפת –על הים 

המרחב הימי. לאור זאת אנו יוזמים הקמת רשות חוף לאורך חופי הים התיכון, זאת במקביל לנוכחות של  

 עלולים לפגוע  בים ובחופים. מתכנני.ות  האיגוד בוועדות התכנון והבנייה בכדי למנוע הקמת מיזמים  אשר  

במרחב שלנו קיימים   - משרדי הממשלה מדגישים כי האנרגיות המתחדשות הן העתיד של מדינת ישראל. כאן 

כבר כעת, בהווה, על מאגרי מים, חממות, מוסדות חינוך וציבור ובקרוב   –מיזמים רבים לאנרגיות מתחדשות 

 בראייה אסטרטגית ומעשית.  –ם בתחום  זה אפילו על קיר מבנה האיגוד. בכך אנו מובילים ג

משבר האקלים הינו תוצאה של שנים רבות של הזנחה.  לכן אנו מנהלים מאבקים על מנת שמפגעים קיימים 

. אנו  (OPC 2תחנת הכוח ) , ומפגעים עתידים לא יקומו "(אורות רבין"הפחמיות בתחנת הכוח  1-4יחידות ) יסגרו

 –באמצעי התקשורת והניו מדיה וברמה הפוליטית  –בור, ברמה התקשורתית מנהלים את המאבקים בשיתוף הצי

 מול משרדי הממשלה ובוועדות הכנסת. 

הקמנו מיזמים חינוכיים   2021שקעה מסיבית בחינוך לקיימות. בשנת ללא ההראייה העתידית לא יכולה להתקיים 

₪. תושבי.ות הרשויות פעילים.ות בתכנון והקמת המיזמים   700,000כל רשויות האיגוד בעלות של ב וקהילתיים

 ובכך אנו מחברים מעגלים של קהילות שונות למרחב אנושי מודע ויוזם בתחום הקיימות.  

בראשות המנכ"ל ניר סהר, וזו הזדמנות  –כל זאת אנו עושים ראשית כל בזכות הצוות המקצועי של האיגוד 

מתקיים באופן מיטבי בראיה משותפת של  - להודות להם.ן על כך. שיתוף הפעולה בין חברי מועצת האיגוד

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

 

 שלכם.ן 

 אסיף איזק 

 יו"ר האיגוד וראש מועצה אזורית חוף הכרמל 
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 ר מנכ"ל האיגוד  בד
 שותפים.ות  יקרים.ות, 

אנו מתכבדים.ות  להציג בפניכם.ן את הדו"ח המסכם את פעילות האיגוד לשנת 

2021 . 

העמקנו והרחבנו את תחומי הפעילות של האיגוד בכדי שנמשיך   2021בשנת 

 גוף מוביל בתחום איכות הסביבה ברמה הארצית והמרחבית.להוות  

איכות סביבה נוגעת בכל תחומי החיים: בריאות, איכות חיים, תזונה, תנועה 

תחבורה, פסולת, חינוך כמובן ועוד. בהתאם לראייה הוליסטית זו אנו  –במרחב 

 קובעים ומבססים את פעילות האיגוד.

ות ואיכות החיים, מכאן אנו ממשיכים בכל הכוח במאבק לסגירת שמירה על הסביבה היא שמירה על הבריא

 הפחמיות הישנות באורות רבין ומציאת פתרון למפגע מאבק הפחם.  1-4יחידות 

החל הניטור על אסדת לוויתן אשר התווסף לניטור  2021שמירה על הסביבה מחייבת ניטור ופיקוח. בשנת 

וד.  זוהי הפעם הראשונה בישראל ומהבודדות בעולם בה מבוצע החופי. כל תוצאות הניטור מדווחות באתר האיג

לחדיש מתקדם ובעל ספקטרום   –התחלנו בהליך לשדרוג הציוד במערך הניטור  2021ניטור על אסדה.  בשנת 

. מעבדת השפכים הורחבה והתמקצעה 17025ISO/IECרחב יותר. כמו כן הוסמך מערך ניטור האוויר לתקן  

 ות לבדיקות השפכים.בדמות הוספת טכנולוגי

מתן חוות  -מתוך תפיסה של שמירה על איכות הסביבה צופת פני עתיד –פעילותנו בוועדות התכנון הורחבה 

 דעת המונעות פגיעה בסביבה ויצירת שיח ציבורי על מנת להשפיע על כך.

ואנו נמשיך בכך   התחלנו בגיבוש תוכניות להתמודדות עם הפסולת החקלאית ופסולת הבניין במרחב, 2021בשנת 

 בשנים הבאות. 

החינוך לקיימות הינו בסיס לראייה לעתיד לשמירה על הסביבה. בשנה זו המשכנו ביישום הפרויקטים בקהילה  

 בשותפות עם התושבים, בעלות של כמיליון ₪.  

 כל זאת הינו חלק מפעילות האיגוד הענפה.

אן גם יכולתנו לעבוד בשיתוף פעולה עם כלל האיגוד הוא גוף מקצועי ואנו דבקים.ות  במקצועיות זו. מכ 

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 

מקצועיות העובדים.ות  לתמיכה של מועצת האיגוד בראשות היו"ר אסיף איזק, יוצרת מכלול המאפשר  בין

 המשך השמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים, ואני מודה על כך לעובדים ולחברי המועצה.

 שוא פנים. וללא מ –אנו מחויבים להמשיך ולפעול למען איכות החיים של התושבים ואיכות הסביבה במקצועיות 

 שלכם,

 ניר סהר 

 מנכ"ל
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 73 .............................................. 2020בהשוואה לשנת  2021כמות דיגומים מצטברת לשנת . 29תרשים 

 73 .............................. 2020בהשוואה לשנת  2021התפלגות חודשית בכמות הפרמטרים בשנת  .30תרשים 

 74 ............................................. 2020בהשוואה לשנת  2021כמות פרמטרים מצטברת לשנת  .31תרשים 

 78 ........................ 2004-2021השנים  ייצור חשמל וצריכת פחם בתחנת הכוח "אורות רבין" בין .32תרשים 

 79 ........................................................ תכולת אפר בפחם הנצרך בתחנת הכוח אורות רבין  .33תרשים 

 83 ......... 2012-2021בתחנת הכוח "אורות רבין"  בשנים  1-6פליטת מזהמים מארובות של יחידות  .34תרשים 

)לבקש מיונת  2021( מארובות אורות רבין לשנת SO2חמצנית )-ריכוז יממתי מירבי של גופרית דו .35תרשים 

 86 ............................................................................................................. את הגרף המקורי( 

 87 .......... 2021שנת מארובות תחנת הכוח אורות רבין ל (NO) ריכוז שעתי מרבי של תחמוצות חנקן  .36תרשים 

 88 ...... 2021 מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" לשנת (NOריכוז יממתי מרבי של תחמוצות חנקן )  .37תרשים 

 89 ..................... 2021ריכוז שעתי מרבי של חלקיקים מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" לשנת  .38תרשים 

 90 ................... 2021ריכוז יממתי מרבי של חלקיקים מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" לשנת  .39תרשים 

 98 ........................................ 2002-2021ייצור וצריכת הדלק בתחנת הכוח חגית בין השנים  .40תרשים 

לאחר הפחתת רווח בר סמך   2021ריכוז שעתי מירבי של תחמוצות חנקן מתחנת הכוח חגית לשנת  .41תרשים 

 102............................................................................................ וסימון התקן לפליטה בגז טבעי

לאחר הפחתת רווח בר סמך   2021ריכוז יממתי מירבי של תחמוצות חנקן מתחנת הכח חגית לשנת  . 42תרשים 

 103 .................................................................... מ"ג למק"ת וסימון התקן לפליטה בגז טבעי 10של 

 105 ................................................ ]מגווט"ש[  2021היקף ייצור שנתי בתחנות הכוח בשנת   .43תרשים 

השוואה של פליטה סגולית ממוצעת בין יחידות הייצור השונות בתחנת הכוח בתחומי האיגוד לשנת   .44תרשים 

2021........................................................................................................................... 106 

השוואה סגולית ממוצעת של חלקיקים בין יחידות הייצור השונות בתחנת הכוח בתחומי האיגוד  .45תרשים 

 106 ................................................................................................................... 2021לשנת 

 143 ................... 16.5.22עד  27.6.21ריכוזי בנזן בממוצע יממתי של אסדת לוויתן בין התאריכים  .46תרשים 
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עד   28.6.21ריכוזי בנזן בממוצע יממתי שנמדדו באסדה אל מול תחנות חופיות בין התאריכים  . 47תרשים 

16.5.22 ....................................................................................................................... 144 

ריכוז בנזן )צהוב(, טולואן )כחול( ויתר המזהמים הנמדדים בתחנת הניטור על אסדת לווייתן   .48תרשים 

 144 ....................................................................................... דקתי. 5בממוצע  22.10.21בתאריך 

 145 ......................................... 11:00עד  08:00בין השעות  22.10.21שושנת רוחות בתאריך  .49תרשים 

  5, נתון כל  22.10.21ריכוזי בנזן בתחנות הניטור החופיות )קיסריה, מעיין צבי ונחשולים( בתאריך  .50תרשים 

 145 ........................................................................................................................... דקות

 138 ..................................... [ק"ג/שעה]2018מצאי הפליטות השעתי לכל מזהם בשנת הבסיס   .51תרשים 

 1-4תרומת מקורות פליטה שונים לזיהום האוויר, לפני שני תרחישים אפשריים עבור יחידות  . 52תרשים 

 140 .................................................................................................................. באורות רבין 

 158 ........................................... 2021התפלגות איכות השפכים במועצה אזורית מגידו לשנת  .53תרשים 

 161 ............................ 2020 2021התפלגות איכות השפכים במועצה מקומית זכרון יעקב בשנת  .54תרשים 

 166 ....................................................................... 2021פילוג לפי מגזר עסקי חוק עזר  .55תרשים 

 167 ....................................................... 2021התפלגות איכות השפכים בדיגומי חוק העזר . 56תרשים 

 173 ........................................................................ תהליך טיפול בשפכים מט"ש חדרה  . 57תרשים 

 177 .................................................................... תהליך הטיפול בשפכים במט"ש מנא"י  .58תרשים 

 194........................................... 2021מספר בקשות רישוי עסקים שטופלו ע"י האיגוד בשנת   .59תרשים 

 194................................................. 2021פילוח סוגי העסקים טעוני הרישוי שטופלו בשנת  .60תרשים 

 195 .................................................. 2021פילוח סוגי העסקים טעוני הרישוי שטופלו בשנת  .61רשים ת

 201.................. 2021התפלגות בקשות להיתרי בנייה שניתנו להן חוות דעת על ידי האיגוד בשנת  . 62תרשים 

 209 ................................... 2021התוכניות מתאר שניתנו להן חוות דעת על ידי האיגוד בשנת  .63תרשים 

 236 ............................................ 2021הסמכת גנים ירוקים ומתמידים ברחבי האיגוד בשנת  .64תרשים 

 237 ........................................ 2021הסמכת בתי ספר ירוקים ומתמידים ברחבי האיגוד בשנת  .65תרשים 

 238 ......... 2021מספר בתי הספר שעברו השתלמות משולבת לחינוך לקיימות ברחבי האיגוד בשנת  .66תרשים 

 242 ................................................ 2021חלוקת נושאי הפניות מטעם תושבי האיגוד בשנת  . 67תרשים 

בהשוואה לשנת  2021העלייה במספר האוהדים והאינטראקציות בעמוד הפייסבוק של האיגוד בשנת  .68תרשים 

2020 .......................................................................................................................... 243 

 245 .................................................. 2021פילוח תלונות הציבור שהגיעו אל האיגוד בשנת  .69תרשים 

 245 ........................................... לפי רשויות  2021וח התלונות שהגיכו אל האיגוד בשנת פיל .70תרשים 

 252 ................... 2021תבנית יומית של ממוצע ריכוזי מזהמים באתר אביבית כפי שנמדדה בשנת  . 71תרשים 

 252 ............................ אמוניה ומתאנול –תבנית יומי של ממוצע ריכוזי מזהמים )חצי שעתיים(  .72תרשים 

 253 ................................. 2021שונות מטאורולוגית ואירועי שיא באתר מטמנת אביבית בשנת  .73תרשים 

 

 

 רשימת טבלאות  

 14 ......................................................................................... הרשויות החברות באיגוד. 1טבלה 

 21 ................................................. 2021מיקום תחנות הניטור הפועלות במרחב האיגוד בשנת  .2טבלה 

 23 .............................. 2021רשימת מדי ניטור מזהמים ומדדי מטאורולוגיה במערך הניטור בשנת  .3טבלה 

-והתשע"ו 2013-תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר()הוראת שעה()תיקון(, התשע"ג -ערכי סביבה  .4טבלה 

2016 ............................................................................................................................ 26 
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 27 ...................................................... 2021( לשנת SO2חמצנית )-סיכום מדידות גופרית דו . 5 טבלה

 31 ........................................................... 2021( לשנת NOXצות חנקן )סיכום מדידות תחמו .6טבלה 

 35 ............................................................ 2021( לשנת NO2סיכום מדידות חנקן דו חמצני ) .7 הטבל

 38 ................................................... 2021שעתיות מרביות לשנת  8 (O3)סיכום מדידות אוזון  .8טבלה 

 38 ........................... 2021חל"ב( בשנת  71שעתיים שחרגו מעל ערך הסביבה ) -8רשימת ריכוזים   .9טבלה 

 44 .................................... 2021בשנת  PM10-ו PM2.5סיכום מדידות חומר חלקיקי עדין נשים  .10טבלה 

 47 ........... 2021מק"ג/מ"ק בשנת  PM2.5, 37.5-רשימת היממות שחרגו מעל ערך הסביבה היממתי ל .11טבלה 

 49 ............. 2021מק"ג/מ"ק בשנת  PM10, 130-רשימת היממות שחרגו מעל ערך הסביבה היממתי ל . 12טבלה

 52 ...................... ערכי איכות אוויר -ערכי הסביבה למזהמים בנזן וטולואן, עפ”י תקנות אוויר נקי .13טבלה 

 53 .............................................................. 2021סיכום מדידות בנזן בתחום האיגוד בשנת  .14טבלה 

 59 ................................................ 2021מספר אירועים לפי תחנת ניטור ומקור הזיהום בשנת  . 15טבלה

 60 .............................. 2021-2002סיכום מספר אירועי זיהום אוויר בתחנות הניטור בין השנים  . 16טבלה

 66 ............................... 2008-2021"ב( בין השנים )חל SO2ריכוזים מרביים בממוצע יממתי של  .17טבלה 

 72 .......................... 2020בהשוואה  2021התפלגות של הפרמטרים וכמות הדוגמאות לאורך שנת  .18טבלה 

 74 ................................................ 2021השוואה בין כמות הדיגומים שתוכננה ובוצעה בשנת  .19טבלה 

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

 79 .............................................................. הפחם בתחנת הכוח "אורות רבין"  מגמת צריכת .21טבלה 

 81 .......... 2020רשימת אירועי הפסקות יזומות ותקלות ביחידות הייצור ב"אורות רבין" במהלך שנת   .22טבלה 

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

 83 ......................................................................... 2018-2021רבין")בעבודה שגרתית( בין השנים 

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

 83 ......................................................................... 2018-2021רבין")בעבודה שגרתית( בין השנים 

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

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

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

 85 .................................................................................... 2021בתחנת הכוח "אורות רבין" בשנת 

( מארובות תחנת הכוח NO) סיכום ריכוז שעתי מרבי )לאחר הפחתת רווח בר סמך( של תחמוצות חנקן  .27טבלה 

 86 .................................................................................................... 2021"אורות רבין" לשנת 

מארובות תחנת  (NOסיכום ריכוז יממתי מרבי )לאחר הפחתת רווח בר סמך( של תחמוצות חנקן ) .28טבלה 

 87 ............................................................................................. 2021הכוח "אורות רבין" לשנת 

סיכום ריכוז שעתי מרבי )לאחר הפחתת רווח בר סמך( של חלקיקים מארובות תחנת הכוח "אורות  .29טבלה 

 88 ............................................................................................................. 2021רבין" לשנת 

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

 89 ............................................................................................................. 2021רבין" משנת 

. תקן ממוצע  2021פירוט אירועי חריגות בריכוז החלקיקים בארובות תחנת הכוח "אורות רבין" בשנת  .31טבלה 

 91 ........................................................................................................ מ"ג/מק"ת  100שעתי 

פירוט אירועי חריגות בריכוזי תחמוצות גופרית ותחמוצות חנקן בארובות תחנת הכוח "אורות רבין".   .32טבלה 

 91 ......................................................................................... מ"ג/מק"ת 300תקן ממוצע שעתי 

 93 .............................. 2021בשנת  56פירוט תאריכים בהם היתה זרימת גזים דרך ארובת מעקף  .33טבלה 

 94 ........................ 2021באתר "אורות רבין" שבוצעו בשנת  34וארובה  12תוצאות דיגומי ארובה  .34טבלה 

 94 ....................................... 2021באתר "אורות רבין" שבוצעו בשנת  5תוצאות דיגומי ארובה  .35טבלה 

 95 ....................................... 2021באתר "אורות רבין" שבוצעו בשנת  6תוצאות דיגומי ארובה  .36טבלה 
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 97 ........................................................ 2021נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח חגית לשנת  .37טבלה 

 98 ........................................ 2020בהשוואה לשנת  2021סיכום נתוני תחנת הכוח חגית לשנת  .38טבלה 

 99 ............................................... 2021ריכוז ממצאי דיגום בארובות תחנת הכוח חגית לשנת  .39טבלה 

 99 .......................... 2021ריכוז ממצאי דיגום בארובות של דוודי העזר בתחנת הכוח חגית לשנת  .40טבלה 

 100 ....................................................... 2020פירוט התקלות העיקריות באתר חגית בשנת  .41טבלה 

)לאחר הפחתת רווח בר סמך   2021ית לשנת ריכוז שעתי מירבי של תחמוצות חנקן מתחנת הכוח חג .42טבלה 

 101 .............................................................................................. מ"ג למק"ת בגז טבעי( 10של 

לאחר הפחתת רווח בר סמך של   2021ריכוז יממתי מרבי של תחמוצות חנקן מתחנת הכוח חגית לשנת  .43טבלה 

 102................................................................................................................ מ"ג למק"ת  10

 104 ................................................................. בתחנת הכוח קיסריהנתוני יחידות הייצור  .44טבלה 

 104 .......................................................... 2021סיכום פליטות מתחנת הכוח קיסריה לשנת  .45טבלה 

 OPC ....................................... 108בתחנת הכוח  10STכמות חריגות שעתיות ויומיות בארובת  .46טבלה 

 OPC ....................................... 109בתחנת הכוח  20STכמות חריגות שעתיות ויומיות בארובת  .47טבלה 

 112 ................................ טבלת פירוט שעות חורגות אטימות במרכז אנרגיה במפעלי נייר חדרה .48טבלה 

 114 ............................................ 2021עיבוד נתוני ניטור רציף ממפעל אבן סיד ושפיה בשנת  .49טבלה 

 116 .......................................... 2021אנס בשנת מפעל אלי ABעיבוד נתוני ניטור רציף ארובה  .50טבלה 

 116 .............................................2021מפעל אליאנס בשנת  Cעיבוד נתוני ניטור רציף ארובה  .51טבלה 

במפעל קרגל   RTO-מדידות ריכוז חומר אורגני בארובה ביציאה ממתקן ה - עיבוד נתוני ניטור רציף  .52טבלה 

 118 .................................................................................................................... 2021בשנת 

מדידות ריכוז החומר האורגני בגלאים הסביבתיים על גג וגדר מפעל קרגל   - עיבוד נתוני ניטור רציף  .53טבלה 

 118 .................................................................................................................... 2021בשנת 

 120................................................. 2021עיבוד נתוני ניטור רציף במפעל העוגנפלסט בשנת  .54טבלה 

 121 ...................................................... 2021עיבוד נצוני ניטור רציף במפעל פחמ"ס בשנת  .55טבלה 

 123 ................................................... מפעל אבן קיסר  RCOעיבוד נתוני ניטור רציף מארובת  .56טבלה 

 123 .......................................... מזרחי במפעל אבן קיסר  RTOעיבוד נתוני ניטור רציף מארובת .57טבלה 

 124 ........................................ מערבי במפעל אבן קיסר  RTOעיבוד נתוני ניטור רציף מארובת  .58טבלה 

 124 ................ 2021ריכוז ממצאי בדיקות ארובה שבוצעו במפעלים הגדולים במרחב האיגוד בשנת  .59טבלה 

 134 ....... 2021מ"ג לקמ"ר לחודש[ במפעל אבן וסיד שפיה בשנת  20תוצאות דיגום אבק שוקע ]תקן: .60טבלה 

 134 ................................. 2021שעתי במפעל גלעם בשנת  3ות דיגום סביבתי לאבק מרחף תוצא .61טבלה 

 146...................... סתוצאות הדיגום הסביבתי של בנזן על האסדה המפורסמות ע"י המשרד להגנ" .62טבלה 

 149.............................................................2021שיוך רשויות האיגוד לתאגידי מים בשנת  .63טבלה 

 151 ................................................. 2021פילוח תעשיות חוף הכרמל בתוכנית הניטור בשנת  .64טבלה 

 154 ................................................... במועצה אזורית חוף הכרמל  2021דו"ח דיגומים לשנת  .65טבלה 

 157 ................................... 2021פילוח התעשיות במועצה אזורית מגידו בתוכנית הניטור לשנת  .66טבלה 

 159 .......................................................... במועצה אזורית מגידו 2021דו"ח דיגומים לשנת  .67טבלה 

 160 ............................ 2021פילוח תעשיות במועצה מקומית זכרון יעקב בתוכנית הניטור לשנת  .68טבלה 

 162 .................................................. 2021דו"ח דיגומים במועצה מקומית זכרון יעקב לשנת  .69טבלה 

 164................................................... 2021מפעלים הנכללים בתוכנית הניטור של חוק העזר  .70טבלה 

 167 ..................................................................... 2021של חוק העזר לשנת דו"ח דיגומים   .71טבלה 

 175 ........................................................... 2021מט"ש חדרה איכות שפכים גולמיים בשנת   .72טבלה 

 176 ..................................................................... 2021מט"ש חדרה איכות קולחים לשנת  .73טבלה 

 178 ...............................................................................2021כי מט"ש מנא"י בשנת שפ .74טבלה 
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 179 ..........................................2021מט"ש מנא"י איכות קולחים המוזרמים לנחל חדרה בשנת  .75טבלה 

 180 .................................................... 2021איכות שפכים גולמיים במט"ש ניר עציון בשנת  .76טבלה 

 181 ............................................................... 2021איכות קולחים במט"ש ניר עציון בשנת   .77טבלה 

 183 .................................................... 2021 איכות שפכים גולמיים במט"ש מעיין צבי בשנת .78טבלה 

 184............................................................. 2021איכות הקולחים במט"ש מעיין צבי בשנת  .79טבלה 

 186 .......................................................... 2021מט"ש הקייני איכות שפכים גולמיים בשנת  .80טבלה 

 186 .................................................................... 2021מט"ש הקייני איכות קולחים בשנת  .81טבלה 

 188 ................................................... 2021מט"ש מבוא כרמל איכות שפכים גולמיים בשנת    .82טבלה 

 189 .............................................................. 2021ניתוח איכות קולחים מבוא כרמל בשנת  .83טבלה 

 190 ................................................ 2021שפכים חריגים ואסורים במט"ש מבוא כרמל בשנת  .84טבלה 

 221 ............................................. שימושי קרקע ושטף השדה המגנטי המרבי החזוי בסביבתם .85טבלה 

 232 ............................ 2021מסגרת קול קורא איגוד ערים לשנת חלוקת פרוייקטים לפי נושאים ב .86טבלה 

 

 

 איורים רשימת  

 23 ....................................................... 2021מפת תחנות הניטור האוויר במרחב האיגוד בשנת   .1איור 

 BTEX .............................................................................. 52מבנה מולקולרי של תרכובות  . 2איור 

מכשירים שנעשה בהם שימוש במעבדה )א( מכשיר לבדיקת צריכת חמצן ביוכימית )ב( מכשיר לבדיקת   . 3איור

י שמקורו בחומרים אורגנים )ג( מכשיר שדה לבדיקת מוליכות חשמלית ובאמוניה )ד( מכשיר למדידת  חנקן כלל

 ICP-OES .............................................................................................................. 70מתכות 

דוגמאות מפעילות מעבדת השפכים: )א( דיגום על גבי סירה במט"ש שרונים )ב( הכנות לדיגום תת   .4איור 

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

 71 ............................................................................................................... מתעשיית המזון 

 134 .................................................... מפת נקודות הדיגום סביב מחצבת מפעל אבן וסיד שפיה   .5איור 

 135 ............................................................................... אתר אחסנת הפחם ב"אורות רבין"  .6איור 

 142 ....................................... מיקום תחנת הניטור למדידת מזהמים על גבי האסדה )ריבוע אדום(  . 7איור 

 146...................................................... נקודות הדיגום הסביבתי שנקבעו על גבי אסדת לוויתן .8איור 

 138 ......................................................... שטח האיגוד והחלוקה לפוליגונים ע"פ מודל הפיזור .9איור 

 141 .. ית(כלל -תחבורתית, אדום -תחבורתית/כללית, כחול-אזורים מוצעים להקמת תחנות ניטור )ירוק .10איור 

 178 ....................................................................................... בריכת שיקוע מט"ש מנאי  .11איור 

 O2A.................................................................................. 182תיאור סכמטי של תהליך ה . 12איור 

 202 ................... המאגר מכוסו במלואו בשטח המועצה האזורית חוף הכרמל )צילום: מי חוף כרמל(  .13איור 

 211 ............................................................. פריסת מתקני האנרגיה באזור התעשייה בחדרה .14איור 

 222 .............................................................................. מתוך התסקיר  –מקטע גן שמואל    .15איור 

 228 .......................................................................... באיגוד 2021תוכנית שבוע הקיימות  .16איור 

 228 .................................................................. המופע 'מסביב לעץ התות', שבוע הקיימות .17 יורא

 228 ................................................................... הרצאתו של צביקה לבנת בשבוע הקיימות . 18ור יא

 229 ............................................ מפגש ועדות איכות הסביבה במרחב האיגוד בשבוע הקיימות  .19איור 

 231 ...............................................................מדריך התחבורה: עוברים לתחבורה בת קיימא  . 20איור 

 233 ......................................................מועצה מקומית עמק חפר מקדמת את קמפיין הקמינים  . 21איור 

file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222740
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222740
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222741
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222741
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222741
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222741
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222743
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222743
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222744
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222744
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222747
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222747
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222748
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222748
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222749
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222749
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222750
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222750
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222758
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222758
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222759
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222759
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 237 ............................................................................... עריאן -פינת הישיבה באל הקמת .22איור 

 238 .............................................................. הניקיון בכפר זרקא בפעילות יום-ילדי ג'סר א .23איור 

 238 ..................................................... כרכור–השתלמות גששות בבי"ס שבילים בפרדס חנה . 24איור 

 249 ......................................................................................... שטח מטמנת "אביבית" . 25איור 

 251 .............................. איגודפריסת מערכת הניטור של חברת "אטמוספיר" אשר הוצבה בשטח ה . 26איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנהלת האיגוד  

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

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

 בסמוך לשפך נחל חדרה.  

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

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

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

נפש. הרשויות החברות באיגוד הינן הטרוגניות:  -700,000 כ  מונה דונם, ואוכלוסייתו  892,000-כמשתרע על  

בהתאם  רשות  כל  מלווה  האיגוד  הערבי.  מהמגזר  ורשויות  אזוריות  מועצות  מקומיות,  מועצות  גדולות,  ערים 

האיגוד הובילו   עם הקידמה וההתפתחות בתחומי איכות הסביבה, החלטות מועצת  לנושאים הנדרשים בתחומה. 

קרקעות, וזיהום  אוויר  זיהום  מניעת  כגון:  רבים  פעילות  בתחומי  ולעסוק  להתרחב  ליווי    אותו  תעשייה,  שפכי 

דעת ה חוות  מתן  וקרינה,  רעש  מדידות  חדישות,  טכנולוגיות  לקידום  מחקרים  ביצוע  הפסולת,  בתחום  רשויות 

 , רישוי עסקים ועוד.לוועדות בניין ערים ובקשות להיתרי בנייה, חינוך סביבתי

האיגוד עמל בשנה זו בתחומים רבים לטובתם ורווחתם של תושבי האיגוד, וביצע פעולות רבות בעלות השפעה 

 מהותית על הסביבה במרחב.  

file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222760
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222760
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222761
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222761
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222762
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222762
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222763
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222763
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222764
file://///dc/Public/orly/תוכנית%20עבודה/דוח%20שנתי/2021/שירי/דוח%20שנתי%202021.docx%23_Toc107222764
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הרשות  לידי  ומעביר  בו,  החברות  הרשויות  מקצועית של  כזרוע  האיגוד  פעילות  את  בתוכו  מרכז  האיגוד  צוות 

וה הדעת  חוות  את  הסביבתיים. המקומית  המפגעים  למול  הרשות  טיפול  לצורך     המלצות 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sviva-sc.org.il/
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 הרשויות החברות באיגוד .  1טבלה 

 (קמ"רשטח ) מספר תושבים מחוז  שם הרשות סמל הרשות 

 
 5,540 22,892 חיפה אור עקיבא 

 

 27,089 2,261 חיפה אלונה

 

 1,680 3,701 מרכז אליכין 

 
 באקה  

 גרבייה-אל
 9,180 31,227 חיפה

 
 -בנימינה

 גבעת עדה 
 25,718 16,079 חיפה

 

 2,020 15,595 חיפה זרקא -ג'סר א

 

 7,460 12,796 חיפה ג'ת 

 

 32,129 25,573 חיפה זכרון יעקב 

 

 56,280 108,743 חיפה חדרה

 

 194,920 36,351 חיפה חוף הכרמל 

 

 11,510 28,057 מרכז כפר יונה
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 173,420 13,710 צפון מגידו

 

 170,000 22,466 חיפה מנשה

 

 34,750 260,687 מרכז נתניה 

 

 130,000 43,360 מרכז עמק חפר 

 

 4,060 13,789 חיפה רדיספ

 

 22,840 46,340 חיפה כרכור -פרדס חנה

 

 1,500 8,105 מרכז   פרדסיה

 910,096 711,732 סה"כ
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 2021בשנת חברי מועצת האיגוד 

 

 2021האיגוד לשנת חברי וועדות 

 

 

 

 

 

 

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

 אור עקיבא ראש עיריית  אלי אוקנינה  .2

 אלונהראש מועצה אזורית  אריה שרון  .3

 אליכין ראש מועצה מקומית  עזורי שרוני .4

 גבעת עדה -בנימינהראש מועצה מקומית  איתי וייסברג  .5

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

 זכרון יעקבראש מועצה מקומית  זיו דשא  .7

 מנשה ראש מועצה אזורית  אילן שדה  .8

 פרדיסראש מועצה מקומית  איימן מרעי  .9

 כרכור-פרדס חנהראשת מועצה מקומית  הגר פרי יגור  .10

   חדרהממלא מקום וסגן ראש עיריית  ניר בן חיים   .11

 נתניה סגן ראש עיריית  אלי דלל  .12

 עמק חפר סגן ראש מועצה אזורית  חיזקי סיבק  .13

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

 מגידו מנהלת מחלקת סביבה מועצה אזורית  הגר ראובני .15

 נתניה עיריית מנהלת אגף איכות הסביבה עירית גולן אנגלקו  .16

 גרבייה -באקה אלמועצה מקומית  חבר ה מוחמד מג'אדלה  .17

    חדרהחבר מועצת העיר, עיריית   סדי בן דוד  .18

    כפר יונהחבר מועצת העיר, עיריית   איציק דב  .19

 פרדסיהנציגת מועצה מקומית  טל תעסה .20

 יועץ משפטי של האיגוד   עו"ד אהוד דהאן       

 רואה חשבון והנהלת חשבונות של האיגוד צביקה לוין       

 דובר האיגוד  יותם אשל       

 ועדה וחברים ב  ועדהיו"ר הו וועדה שם ה

 מוראד עמאש, סמיר שלבי  אריה שרון  כח אדם 

 אריה שרון  אלי דלל  רכש

 נציג/ה מהמשרד להגנ"ס, אריה שרון  נציג/ה משרד הפנים  בחינה

 עירית אנגלקו, הגר ראובני טל תעסה ביקורת



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021עובדי האיגוד לשנת 

 מנכ"ל האיגוד  ניר סהר  .1

 מנהלת לשכת מנכ"ל אפרת אליאס  . 2

 מזכירת האיגוד  שירן גוטמן  . 3

 מנהלת אגף מעבדות אוויר ושפכים ענת פרידמן .4

 איכות אוויר ובקרת נתוני מערך הניטור  בלה בן דוד  . 5

 מנהל טכני וטכנאי במערך ניטור אוויר  דורון הורניק  .6

 טכנאי במערך ניטור אוויר  אבי מרדכי  .7

 טכנאי במערך ניטור אוויר  שמואל אברהם  . 8

 ניטור רציף  תרכז שירי ולרשטיין   .9

 מנהלת טכנית מעבדת שפכים מרינה קירשון  . 10

 מנהל תפעול מעבדת שפכים ערן דוידוב  .11

 לבורנטית  לודמילה קסנובסקי  . 12

 לבורנטית  ליאורה ארינזון . 13

 דוגם מעבדת שפכים מוחמד אגרביה  .14

 דוגם ולבורנט מעבדת השפכים אדם פרייד  . 15

 עובד מעבדת שפכים  גל אמיר מושקוביץ .16

 מבנה ארגוני של האיגוד   .1תרשים 
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 מזכירות המעבדה  פזית קציר  .17

 פקידת רכש מעבדת שפכים קים קוליקוב  .18

 סייעת למעבדת שפכים שמאילוב אורה  .19

 מנהל אגף תעשיות ותשתיות בכר נחמיה חזין  . 20

 יועצת פרויקטים  גלוריה אפרתי . 21

 רכזת איכות אוויר מתעשייה וחומרים מסוכנים יונת אלקלעי . 22

 רכזת שפכים אלינה חצרוני  . 23

 רכז רישוי עסקים  בני בר און  . 24

 תעשיות  תרכז יערה פיים . 25

 מנהל אגף תכנון סביבתי, קיימות וחינוך  עילי קורן  . 26

 רכז תכנון סביבתי אמיר וינר  . 27

 רכזת חינוך סביבתי והסברה שי אגמון  . 28

 רכזת קיימות וקהילה  איריס ארבל   . 29

 רכזת ניו מדיה  איילת ריינמן  . 30

 רכז משמר הסביבה משה לבטון  . 31

  ופיקוח סביבתירכזת אכיפה  מיכל אולשינקה  . 32

 רכז מחשוב ותקשורת משה גמליאל  . 34

 מנהלת איכות חנאן זחאלקה  . 35

 ניקיון  פרידה גרבאן  . 36

 

 חוק חופש המידע  

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

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

 המודעות והעשייה הסביבתית. 

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

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

  הארצית.  ובעיתונות השונות ופרסומים במקומונים

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

 באמצעות טופס קבלת המידע הנמצא באתר האיגוד.

ח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית. החוק  , לכל אזר1998-חוק חופש המידע התשנ"חעל פי  

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

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

 

 

 

https://www.sviva-sc.org.il/
mailto:mazkirut@igudhadera.co.il
http://www.sviva-sc.org.il/wp-content/uploads/2016/hofesh/h_meda.pdf
http://www.sviva-sc.org.il/wp-content/uploads/2016/hofesh/h_meda.pdf
http://www.sviva-sc.org.il/wp-content/uploads/2016/hofesh/tk_h_meda.htm
http://www.sviva-sc.org.il/wp-content/uploads/2016/hofesh/tk_h_meda.htm
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 מעבדת ניטור אוויר 

 2021האוויר בשנת מערך הניטור ומצב איכות 
תחנות ניטור   20כרמל, מנה -מערך ניטור איכות האוויר של איגוד ערים לאיכות הסביבה אזור שרון 2021בשנת 

הופסקה פעולתה של   2021בתחילת שנת הרשויות החברות באיגוד, מתוכן שלוש תחנות ניידות.  18במרחב של 

בשטח תחנת כיבוי האש ביישוב, עפ"י בקשת  2005מדצמבר , אשר פעלה פחם-באום אל תחנת הניטור הניידת

ומערך ניטור אוויר במשרד להגנת  ממונה יעוץ משפטי מחוזי )מחוז חוף( של רשות כבאות והצלה לישראל

 .  65י כביש א. הקרון הועבר לשיפוץ ושדרוג ויועבר למיקום חילופי בתווהסביבה

ים )פחם, סולר, גז טבעי( הנפלטים מארובות תחנות הכוח האיגוד מנטר בעיקר מזהמים הנובעים משריפת דלק

אורות רבין וחגית, מפעלי תעשייה ומהתחבורה: גופרית דו חמצנית, תחמוצות חנקן, חלקיקים, אוזון )מזהם 

שניוני(. תרם הפעלתה של  אסדת הגז לוויתן החל האיגוד בניטור מזהמים נוספים, חומרים אורגנים נדיפים 

. חומרים אלה עלולים להיפלט, בין היתר, מתהליך  2019בנזן וקסילן( בשנת  -ן, טולואן, אתיל)בנז BTEXמסוג  

 טיפול והפקה של הגז הטבעי באסדה וממקורות נוספים בתעשייה והתחבורה.  

 5-כבקרון הנייד הפועל בבת שלמה, הנמצאת דרום מערבית במרחק   ףוסנ BTEXהופעל מכשיר  2021בשנת 

מ"ק לתפעול בעת  10,000בתחומו הוקם מיכל אחסון קונדנסט בקיבולת  . חב' שברוןמאתר חגית של ק"צ 

 גם בתחנת אליקים. 2020שנת הותקן ב  BTEXחירום. מכשיר 

. צו  2020המשיך האיגוד בשדרוג וחידוש ציוד מערך הניטור, במסגרת מכרז שפורסם בחודש אוגוסט    2021בשנת  

 . 21/04/21למציע הזוכה בתאריך התחלת ביצוע פרויקט השדרוג נשלח 

   . 1איור  3 טבלה, 2  טבלהמופיע ב 2021מיקום תחנות הניטור והמכשור שהופעל בהן במהלך שנת 

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

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

חבילת תוכנות מחשוב ייעודית המופעלת במרכז הבקרה של מערך הניטור. נתוני תחנות ולאחר הניטור בזמן אמת  

שכתובתו: האיגוד  באתר  מתפרסמים  נתונים,  בקרת  לאחר  ארכיון  נתוני  וכן   https://www.sviva-גולמיים 

sc.org.il/  :וכן באתר המשרד להגנת הסביבהwww.svivaaqm.net . 

 

 פרויקט שדרוג והרחבת מערך ניטור האוויר

  2020החל להתבצע פרויקט שדרוג הציוד במערך הניטור, בהמשך למכרז שפורסם באוגוסט    2021במהלך שנת  

 ולבחירת המציע הזוכה.  

אשר בוצעו עד כה  להלן שלבי ביצוע פרויקט ההתקנה וההפעלה של מבנים וציוד ניטור חדשים במערך הניטור  

 : 2021בשנת 

תחנות הכלולות   5התחנות מנשה, אליקים ואליכין החל מחודש יולי, מתוך    3-שדרוג מבנים וציוד ניטור ב .1

 .  2022שנת בפרויקט. שדרוג תחנות פרדס חנה וברקאי יבוצע ברבעון הראשון ל

https://www.sviva-sc.org.il/
https://www.sviva-sc.org.il/
http://www.svivaaqm.net/
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 תחנות ניטור.   15-ב RH )-ו TEMPהחלפת ציוד מטאורולוגי: מדי טמפרטורה ולחות ) .2

 בחודש ספטמבר. PM2.5 םשני מכשירי ניטור חדשים, אוזון וחלקיקי  הוספת: בתחנת אליקים .3

 חדשים, בתחילת אוקטובר. SO2-, אוזון וBTEXהוספת מכשירי  :בבת שלמה 2איגוד בתחנה הניידת קרון  .4

הקיים. התחנה תוצב במיקום   NOxואוזון, למכשיר    BTEXהוספת מכשירי    :פחם לשעבר(-)אום אל  3בניידת   .5

 .  65חדש בסמוך לכביש 

 החלפת מכשירי האוזון במכשירים חדשים. :בתחנות כרם מהר"ל, ניידת קרון איגוד בנתניה וברקאי .6

 החלפת ציוד תומך ותשתיות.    .7

יקום להצבת תחנת ניטור חדשה שנרכשה במסגרת הפרויקט, בעלת מבנה מצומצם ממדים, הכוללת איתור מ .8

, כיוון ועוצמת רוח. התחנה תוצב תחילה בתחום עתלית לניטור  SO2  NOX,BTEX , PM2.5,מכשור לניטור  

   .השפעת אסדת לוויתן והתחבורה בכבישים סמוכים

 

 2021מיקום תחנות הניטור הפועלות במרחב האיגוד בשנת  .2 טבלה

מרחק וכיוון 

לאסדת הגז  

 לוויתן 

מרחק וכיוון 

לתחנת הכוח  

 "חגית" 

מרחק וכיוון לתחנת 

 הכוח "אורות רבין" 

גובה מעל 

פני הים  

 )מטר(

 מס'  שם התחנה מיקום התחנה  נ"צ מזרח/צפון

 704.5/194.5 20 ק"מ  °6.4/309  
קרקע, שטח פתוח  עיר חדרה, 

 ליד בנייני מגורים
 1 בית אליעזר

 706/192 20 ק"מ  °4/318  
א.ת. חדרה, על גג מבנה  

 איגוד
 2 חדרה 

 709.3/203.3 48 ק"מ  °12.8/267  
קיבוץ ברקאי, קרקע, בתחום  

 היישוב 
 3 ברקאי

 4 קיסריה  מתחם מוזיאון ראלי , קרקע, 713.4/191.5 20 ק"מ  °2.0/235  ק"מ  °12.1/315

 
°2.5/220 

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

 719.2/194.6 106 ק"מ  °11.6/220  ק"מ  °13/300
קרקע, על גבעה, ליד בריכת 

 המים
 6 מעיין צבי

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

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

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

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

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

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

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

 
°5.9/121  

 ק"מ 
 14 כרם מהר"ל  קרקע, על גבעה במושב  728.4/199.1 125 ק"מ  °21.8/206

 
°7.5/202 

 ק"מ 
 15 כרמל-דאליית  אל קרקע, חצר תחנת שאיבה  731.9/206.9 445 ק"מ  °29.2/216
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 16 עמיקם  גג, בריכת המים 719.1/202.2 125 ק"מ  °16.8/230  

 724.45/192.84 12 ק"מ  16.9/ 190°  ק"מ  10.5/ 260°
בניין חדר האוכל הישן  

 בתחום הקיבוץ 
 17 נחשולים 

 692.2/186.7 30 ק"מ 35/ 360 ͦ  

תחנה ניידת ,קרקע, נתניה,  

יהלום, שכ' קריית   ספורטק

 השרון

 - 1קרון איגוד 

 נתניה )ת. ניידת(
18 

  
ק"מ מאתר  1.2/ 340 ͦ

 הפחם 
16 190.8 /707.35 

גג, מקלט ציבורי, שכ' 

 חפציבה, חדרה
 19 חפציבה 

 
°75 /3.5 

 ק"מ 
 תחנה ניידת, קרקע, 725.2/193.1 6 ק"מ  15/ °190

 יישוב בת שלמה 

 -2קרון איגוד  

בת שלמה )ת. 

 ניידת(

20 
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 2021מפת תחנות הניטור האוויר במרחב האיגוד בשנת   .1איור 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021רשימת מדי ניטור מזהמים ומדדי מטאורולוגיה במערך הניטור בשנת  .3 טבלה

 מדדים מטאורולוגיים 
 מדי ניטור מזהמים גזיים וחלקיקים 

 שם התחנה 
 מס' 

RAIN BRP SVS RH TEMP WDS WDD  3 חלקיקיםO XNO 2SO 
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BTEX

* 
PM10 PM2.5  

 1 בית אליעזר  √  √        √  √    

 2 חדרה  √  √      √  √      √ 

 √    √  √  √  √  
 √ 

 3 2-ברקאי √  √  √  √ 
√ 

 4 קיסריה  √  √  √  √   √  √  √  √  √    

 5 אליקים  √  √  √  √   √  √  √  √  √    

 6 מעיין צבי  √  √  √    √  √  √      

 7 חנה פרדס  √  √   √    √  √  √  √    

 8 אליכין  √  √      √  √  √  √   √  √ 

 9 מנשה  √  √      √  √  √  √    

 10 גבעת עדה √  √  √     √  √  √  √    

 11 גן שמואל  √  √      √  √  √  √    

 12 המעפיל  √  √  √     √  √  √  √    √ 

 13 מגל √  √      √  √  √  √    

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

 15 כרמל -אלית ידל √  √      √  √  √  √    

 16 עמיקם  √  √      √  √  √  √    

 17 נחשולים  √  √  √  √   √  √  √      

    √  √  √  √    √  √  √  √ 
  1קרון איגוד 

 נתניה 
18 

 19 **חפציבה     √    √  √  √  √    

      √  √  √   √  √  √  √ 
   2קרון איגוד 

 בת שלמה 
20 

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

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

 מכשירים בבעלות חברת החשמל-√ 

 2021- הוספת מכשור חדש לתחנה ב -√ 

 2-בהשכרה בתחנת ברקאי BAMמכשיר  -√ 

 הצטרפות למערך הניטור הארצי )מנ"א(

כחלק ממערך הניטור הארצי    2014מערך ניטור איכות האוויר של האיגוד הוכרז ע"י השר להגנת הסביבה בשנת  

)מנ"א(. האיגוד הינו "גוף מנטר", יחד עם שאר איגודים להגנת הסביבה )חיפה, אשדוד ואשקלון(, המשרד להגנת 

 שדות התעופה ועוד. הסביבה, רשויות מקומיות, מפעלים, תחנות כוח של חברת החשמל, רשות 

מערכי הניטור הנ"ל ובאיגוד מופעלים על פי הנחיות אחידות, "הנחיות הממונה להקמה והפעלה של תחנות ניטור,  

ההנחיות  תיקון". - 2008-)ז( לחוק אוויר נקי, התשט"ח7שהן חלק ממערך הניטור הארצי לניטור אוויר לפי סעיף 
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מכשור, אופן הפעלה, כיול ובקרת איכות הנתונים, אופן תיעוד וללות הוראות למיקום תחנות הניטור, סוגי כ

 המידע ועוד והוא מפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: 

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

instructions07042014.pdf-station-onitoringm 

נציגי מנ"א ערכו סיורי ביקורת בתחנות הניטור במרחב האיגוד, נבדקו התאמת אופן התפעול    2021במהלך שנת  

 ותחזוקת המכשור והמבנים בהתאם להנחיות הנ"ל.  

 

  17025ISO/IECהאוויר לתקן  הסמכת מערך ניטור  

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

לבדיקה ולכיול של ציוד ניטור גזים עבר בהצלחה הליך הסמכה  לבדיקה. האיגוד    ISO/IEC 17025מעבדות לתקן  

באוויר עפ"י שיטות המאושרות ע"י   PM10- ו  PM2.5מים  ומזהמים חלקיקים נשי  BTEX-ו  O2, SOXNO ,3 מסוג

(. מעבדת ניטור אוויר של האיגוד הינו גוף USEPAהאיחוד האירופאי והסוכנות לשמירת איכות סביבה בארה"ב )

מנטר יחיד מבין איגודי הערים בארץ, המבצע תחזוקה וכיול של מערך הניטור שלו בעצמו, והמעבדה מוסמכת גם 

 יול לגופים מנטרים אחרים.  להעניק שרותי כ

של חברת  FIDAS 200מעבדת הניטור נבדקה להרחבת ההסמכה למדידה וכיול מכשירי חלקיקים מסוג    2021  יוניב

PALAS     מדי החלקיקים    2הגרמנית הפועלים בשיטה אופטית של פיזור אור. על כן האיגוד מוסמך למדידה וכיול

 . 16450ENעפ"י שיטת האירופית  ,הפועלים בשיטה זו במערך הניטור של האיגוד

, נערך מבדק במעבדת אוויר ע"י הרשות להסמכת מעבדות, לחידוש הסמכת האיגוד עפ"י  2021בחודש דצמבר  

  PM2.5וחלקיקי    SO2  ,NOx  ,O3( הנהוגות באיחוד האירופי לגבי מכשירי ניטור    ENניטור תקניות )שיטות    שיטות

 (.(BAM beta attenuation monitorמסוג 

נובמבר  בחודשים  לחידוש ההסמכה של מעבדת   2021דצמבר  -בנוסף,  נערכו מבדקי הרשות להסמכת מעבדות 

גז כרומטוגרפיה רציפה(. בנוסף עפ"י   - GC, ובנזן )בשיטת  2SO  ,XNO  ,3Oהניטור למדידה וכיול של מכשירי  

לגבי מכשירי חלקיקים   נבדק לצורך הרחבת ההסמכה  - ו  BAMמסוגי    PM10-ו  PM2.5דרישת מנ"א, האיגוד 

FIDAS  16450האירופית  העפ"י השיטEN . 

מנ"א. וצוות  גופים מנטרים  פורום  באיגוד השתתף השנה במפגש  הניטור  הנחיות    צוות מערך  הועברו  במפגש, 

 חדשות אחידות ע"י מנ"א בנושא חישובי אי וודאות המדידות של מכשור הניטור.

 

 

 

 

 תקנים- ערכי איכות האוויר

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

בתוספת הראשונה בחוק, בפרקי זמן מוגדרים וכוללים: ערכי סביבה, ערכי יעד, ערכי התרעה וערכי ייחוס, כאשר  

 השר להגנת הסביבה הוא האחראי לקביעת ערכים אלה.   

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/airqualitydata/nationalairmonitoing/documents/monitoring-station-instructions07042014.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/airqualitydata/nationalairmonitoing/documents/monitoring-station-instructions07042014.pdf
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חומרים עבורם יש לקבוע ערכי איכות אוויר. הרשימה כוללת מזהמים   28אשונה בחוק אוויר נקי מונה התוספת הר

- חמצנית, כלל תחמוצות חנקן, חנקן דו-הנמדדים באופן רציף במערך הניטור של האיגוד ובכלל זה: גופרית דו

חלקיקי   אוזון,  נוספים. PM10-ו  PM2.5חמצני,  אורגנים  וחומרים  טולואן  בנזן,  כוללת   ,  הרשימה  בנוסף, 

 פורמלדהיד, מתכות כבדות, ומזהמים נוספים אשר בחלקם לא ניתן למדוד באופן רציף.  

ערכי איכות האוויר נקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה, עפ"י השפעתם ובהתאם לזמני החשיפה, על בריאות האדם 

והתקנים האירופאים כפי    WHOהעולמי    והמערכות האקולוגיות. בסיס לקביעת הערכים הם הנחיות ארגון הבריאות

 שפורסמו בדירקטיבות אירופיות לאיכות אוויר.

משרד   הסביבה,  להגנת  המשרד  מנציגי  המורכבת  תקינה  וועדת  ע"י  מתבצעים  הסביבה  ערכי  ועדכון  קביעה 

שרד  הבריאות, איגודי ערים, יחידות סביבתיות, אדם טבע ודין, התאחדות  התעשיינים, חברת חשמל, מע"צ, מ

עפ"י  התחבורה ונציגי ציבור. הערכים מאושרים ע"י השר להגנת הסביבה והכנסת, ומפורסמים כתקנות אוויר נקי.  

הוגדרה כזיהום    , ערכי סביבה הם ריכוזים מרביים של המזהמים בסביבה שחריגה מהםבחוק אוויר נקי  6סעיף  

- ו  2013. בשנים  2008פ"י חוק אוויר נקי  פורסמו התקנות הראשונות ע  2011בשנת    אוויר חזק או בלתי סביר.

 2013  -תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר()הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ג  ב, עודכנו חלק מערכי הסביבה  2016

 אוויר( )הוראת איכות )ערכי נקי אווירהתפרסם עדכון נוסף של תקנות    2016. בשנת  01/01/2015  -תוקפן החל בש

תיקון   לפורמלדהיד,  2016) שעה  ערכי הסביבה  עודכנו  ערכי   1-3במסגרתו  ונקבעו  כספית, קדמיום,  בוטדיאן, 

 .  01/01/2017סביבה לבנזן ע"י השוואתם לערכי היעד היממתי והשנתי, בתוקף מיום 

, עפ"י המזהמים הנמדדים במערך הניטור של  2021להלן, מפורטים ערכי הסביבה שהיו בתוקף בשנת    4  טבלהב

 . האיגוד

 

 2016-והתשע"ו  2013- תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר()הוראת שעה()תיקון(, התשע"ג -ערכי סביבה  .4טבלה 

 סימון  מזהם

פרק זמן  

 המדידה

 

ריכוז  

ממוצע 

מרבי  

 ]חל"ב[ 

ריכוז  

ממוצע 

 מרבי 

[µg/m3 [ 

מס' חריגות  

מותר בשנה, 

בכל אתר  

 מדידה

 10 140 71 שעות 3O 8 אוזון 

 8 350 134 שעה 2SO גופרית דו חמצנית 

 4 50 19 יממה  2SO גופרית דו חמצנית 

 0 20 8 שנה  2SO גופרית דו חמצנית 

 0 940 500 חצי שעה  xNO תחמוצות חנקן 

 0 560 298 יממה  xNO תחמוצות חנקן 

 8 200 106 שעה 2NO חנקן דו חמצני 

 0 40 21 שנה  2NO חנקן דו חמצני 

 18 130  יממה  PM10 חלקיקים נשימים 

 0 50  שנה  PM10 חלקיקים נשימים 

 18 37.5  יממה  PM2.5 חלקיקים נשימים עדינים 

 0 25  שנה  PM2.5 חלקיקים נשימים עדינים 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/49F2DCC3-DD80-413B-A0DA-A18A363A1446/40934/7243.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/49F2DCC3-DD80-413B-A0DA-A18A363A1446/40934/7243.pdf
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 6H6C בנזן 
 יממה 

 שנה 

1.2 

0.4 

3.9 

1.3 

7 

 

 8H7C טולואן
 יממה 

 שנה 

1000 

80 

3770 

300 

0 

 

 

 2021 נתבש  סיכום מצב איכות האוויר

    2SO חמצנית-גופרית דו

מזהם גזי הנוצר עקב שריפת דלקים המכילים גופרית, להפקת אנרגיה בדודים תעשייתיים ובתחנות כוח לייצור חשמל  

)פחם, מזוט, סולר(. השפעתו גורמת לפגיעה בדרכי הנשימה בעקר בקרב אוכלוסיות רגישות )ילדים, קשישים, חולי  

מיקרון, ואירוסול חומצה   1-לפט שניוניים קטנים מבאטמוספירה יוצרים חלקיקי סו 2SOאסתמה(. תהליכי חמצון של 

,  2021גופרתית הגורמים לפגיעות בריאותית חמורות, לצד תופעות אובך ונזק לצמחיה ולמבנים )שיש, ברזל(. בשנת  

2SO 3 טבלהו 2 טבלהבתחנות הניטור של האיגוד, עפ"י הפירוט   20מתוך  18-נמדד ב .   

ומקור הזיהום, הריכוזים    5  טבלהב מוצגים הריכוזים השעתיים המרביים שנרשמו בתחנות הניטור, מועד המדידה 

 היממתיים המרביים וערך הממוצע השנתי.

 2021( לשנת SO2חמצנית )-סיכום מדידות גופרית דו .5 טבלה

 זמינות

 נתונים )%( 

 ממוצע שנתי 

 ]חל"ב[ 

ממוצע יממתי  

 מרבי ]חל"ב[ 

מקור זיהום  

 האוויר
 תאריך  שעה

 ריכוז שעתי 

 מרבי  ]חל"ב[ 
 תחנת ניטור 

 

 1 בית אליעזר 76.6 01/09/21 14:00 אורות רבין  12.1 0.9 98.32

 2 חדרה  39.2 01/09/21 14:00 רבין אורות  6.6 0.7 93.11

 3 2-ברקאי 22.3 13/09/21 16:00 אורות רבין  4.5 0.8 94.5

 4 קיסריה  10.9 20/10/21 10:00 אורות רבין  3.8 0.8 94.89

 5 אליקים 7.9 25/11/21 12:00 אורות רבין  3.5 0.4 86.84

 6 מעין צבי  15.6 16/02/21 13:00 אורות רבין  5.6 1 94.9

 7 פרדס חנה 63.4 19/07/21 10:00 אורות רבין  7 0.7 96.39

 8 אליכין  29.7 08/03/21 12:00 אורות רבין  4.9 1 92.08

 9 מנשה  49.2 15/09/21 11:00 אורות רבין  7.6 1 83.39

 10 גבעת עדה  27.3 05/05/21 10:00 אורות רבין  3.7 0.8 88.11

 11 גן שמואל 46.1 02/09/21 15:00 אורות רבין  6.5 1.4 93.37

 12 המעפיל  32.2 18/07/21 15:00 אורות רבין  5.2 0.8 94.35

 13 מגל 31.4 12/05/21 16:00 אורות רבין  2.9 0.7 98.06
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 סיכום תוצאות הניטור  

בתחנות הניטור של   2SOלא נרשמו חריגות מעל סף ערכי הסביבה השעתי, היממתי והשנתי של   2021בשנת   •

 האיגוד.   

הריכוזים השעתיים המרביים נרשמו בעת שהרוח נשבה מכיוון ארובות תחנת הכוח "אורות רבין", שכאמור   •

 מהווה המקור העיקרי למזהם באזור.  

קר בין החודשים יהשפעת פליטות תחנת הכוח "אורות רבין" על ריכוזי המזהמים בסביבה הורגשו גם השנה בע •

( בעת שנשבו 10:00  –  16:00המאוחרות, ועד שעות אחר הצהריים ) פברואר עד נובמבר, החל משעות הבוקר  

מוצגים ריכוזים שעתיים ויממתיים מרביים וממוצעים שנתיים    2תרשים  וב  5  טבלהרוחות מהגזרה המערבית. ב

 . 2021שנרשמו בכל תחנות הניטור במרחב האיגוד בשנת  2SOשל מדידות 

 

 שעתיים מרביים 2SOריכוזי 

דו  גופרית  נמדד  -הריכוז השעתי המרבי של  בית אליעזרחמצנית  הניטור  בתאריך    73.6חדרה,  -בתחנת  חל"ב 

מסף ערך    55%, כאשר הרוח נשבה מכיוון תחנת הכוח "אורות רבין". ריכוז זה מהווה  14:00בשעה    01/09/2021

נוספות:    134הסביבה השעתי ) גם בתחנת  יותר  ריכוזים מתונות  חל"ב(. במהלך האירוע נרשמו במקביל עליות 

(. באותן שעות נרשמו גם עליות בריכוזי תחמוצות 3תרשים  )  09:00-ל  18:00בין השעות  מגל והמעפיל,    ,חדרה

 כמקור הזיהום.  הסבר לתופעה ניתן בסעיף "אירועי זיהום אוויר". "אורות רבין" החנקן, דבר המצביע על 

, " אורות רבין "ביותר מפליטות תחנת הכוח    בתחנת הניטור בית אליעזר, הנמצאת באחד האזורים המושפעים •

 (.  2020-חל"ב ב 73.6) 2020בערך הריכוז השעתי המרבי לעומת  4%חלה עלייה של 

בשאר תחנות הניטור, בחלקן חלו עליות ובאחרות, ירידות בריכוזים השעתיים המרבים לעומת הריכוזים  •

 ובפרדס חנה  9.5%עלייה של    נרשמה ; בהמעפיל  29%: בתחנת בגן שמואל נרשמה עלייה של  2020בשנת  

 .   83%עלייה משמעותית בריכוז השעתי המרבי של   נרשמה

.  2020בריכוזים השעתיים לעומת הריכוזים בשנת    59%של    ירידהעם זאת, בתחנת הניטור אליכין, נרשמה   •

של מפעל גת בגבעת חיים בעת רוח מזרחית,   ודיםומבית הד  SO2הסיבה לכך, השפעת הירידה בפליטות  

עבר לשריפת גז טבעי. השפעת המפעל    2021)משקלי(, ובשנת    1%שפעל בעבר במזוט עם תכולת גופרית של  

 על אליכין.   "אורות רבין"הייתה כתוספת להשפעת תחנת הכוח 

דיקת מגמות בריכוזים הסביבתיים יובהר כי הריכוזים הממוצעים קצרי הטווח )שעתיים( אינם מהווים מדד יעיל לב  

 היות ותלויים בתנאים מטאורולוגיים מקומיים רגעיים. 

 

 14 דלית אל כרמל 16.3 07/04/21 06:00 אורות רבין  4.5 0.5 87.48

 15 עמיקם  14.1 13/09/21 15:00 אורות רבין  3.7 0.6 67

 14.8 14/12/21 15:00 אורות רבין  2.2 0.6 ( 1) 23.15
,   2–קרון איגוד

 (1)בת שלמה 
16 

 8.5 12/02/21 12:00 אורות רבין  3.5 0.8 87.74
  -קרון איגוד 

 תניהנ
17 

 18 נחשולים  10.5 30/09/21 10:00 אורות רבין  3.9 0.7 96.5

 
8 

)מערכות 

 אקולוגיות( 

19 

 4)עד 

 חריגות בשנה( 

   

134 

חריגות  8)עד 

 בשנה( 

  ערכי סביבה 
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   יממתיים 2SOריכוזי 

המרבי באזור האיגוד    היממתי הריכוז    חל"ב, למעט ארבע חריגות מותרות בשנה.   19ערך הסביבה היממתי הינו  

, בהשפעת  2020חל"ב, בדומה לריכוז היממתי שנרשם בשנת    12.1  -   נרשם בתחנת הניטור בית אליעזר  2021בשנת  

 .  "אורות רבין"ארובות תחנת הכוח 

 :  2020ה בריכוזים היממתים לעומת שנת י בשאר התחנות המושפעות מפליטות ארובות אורות רבין, נרשמה עלי

 -  מעפילה, 12%נרשמה עלייה של  –, גן שמואל 35%עלייה של  -, פרדס חנה 2020לעומת  8%עלייה של  -חדרה 

   . 33%עלייה של 

 

 בממוצע שנתי  2SOריכוזי 

( )  1.0הריכוזים השנתיים המרביים נרשמו בתחנות אליכין, מנשה  וגן שמואל  חל"ב(. בבית אליעזר    1.4חל"ב( 

 חל"ב.   0.8)אליקים( לבין   0.4ות הממוצעים השנתיים נעו בין חל"ב. בשאר התחנ 0.9נמדדו 

 :2020לעומת שנת  2SOכלליות בממוצעים השנתיים של  עליותחלו  2021בשנת 

 . 2020לא חל שינוי לעומת : בבית אליעזר •

 ( 0202-ב 0.4, 2021-חל"ב ב 0.7)  2SO-ל השנתיבערך הממוצע  75%עלייה של : בחדרה •

 (. 2020-ב 0.5, 2021-חל"ב ב 0.7)  40%עלייה של : בפרדס חנה •

 (. 2020-ב 0.6, 2021-חל"ב ב 1) 67%עלייה של : במנשה •

 (. 2020-ב 0.9לעומת  2021-חל"ב ב 1.4) 55.5%עלייה של  :בגן שמואל •

 (2020-חל"ב ב 0.4לעומת  2021-ל"ב בח 0.8) 100%חנה ניידת בנתניה, חלה עלייה של  : ת-בקרון איגוד •

 בחלק מהתחנות חלו ירידות בריכוזים השנתיים:

 (. 2020-חל"ב ב 1.2, 2021-חל"ב ב 0.8)  33%ירידה של  :בקיסריה •

 (.2020-חל"ב ב 0.7לעומת  2021-חל"ב ב 0.5) 28%ירידה של : כרמל-דלית אל •

 (. 2020-חל"ב ב 1.3, 2021-חל"ב ב 1.0)  2SO-בערך הממוצע השנתי ל 23%ירידה של : אליכין •

אשר שנרשמו ברוב תחנות הניטור, ע"י עלייה מקבילה בפליטות    2SO-לא ניתן להסביר את העליות בריכוזי ה

בהשוואה לפליטה   2SO-חלה ירידה נוספת בפליטת ה  2021בשנת     . "אורות רבין"המזהם מארובות תחנת הכוח  

כלומר ירידה בפליטות   ,2020טון/שנה בשנת    15,579, לעומת  2SOטון/שנה    13,955.2נפלטו    2021. )ב2020בשנת  

, ובנוסף ניתן להניח "אורות רבין" (. יצוין שבשנה האחרונה הואט קצב הירידה בפליטות מתחנת הכוח  10.4%של  

יתה משמעותית וככל הנראה נבעה מהתנאים המטאורולוגים. לא הי  2021כי העלייה בריכוזים הסביבתיים בשנת  

   .  למרות העלייה הנ"ל, נשמרת מגמת הירידה של הריכוזים הסביבתיים כפי שמוסבר בהמשך הדו"ח 

 

 2SO-מגמות ריכוזי ה

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

 , מופיע בהמשך הדו"ח.  2021ועד סוף  2008המזהמים מתחנות הכוח אורות רבין החל משנת 

 

   2SO-זמינות מכשירי ה

שזו דרישת מנ"א לזמינות פר   85%הזמינות השנתית של רוב המכשירים בתחנת הניטור היו גבוהות ומעל   •

 מכשיר.  

 עקב שדרוג התחנה, והחלפת המבנה שנערך במהלך חודש אוגוסט.   83.4%-תחנת מנשה ירדה לזמינות מכשיר   •

 בעקבות בעיית כיול ותקלות במכשיר.   67%זמינות המכשיר בתחנת עמיקם הייתה ירודה ועמדה על  •

 )בית אליעזר(. 98%)אליקים( לבין  87%נעו בין  SO2- זמינויות שאר מכשירי ה •

 .23%ת בבת שלומה הותקן והופעל בחודש אוקטובר לכן זמינותו השנתית הייתה  בתחנה הנייד  SO2-מכשיר ה •
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 במספר תחנות ניטור, בהשפעת  תחנת הכוח "אורות רבין"  01.09.2021ש', חל"ב( בתאריך  1/2)  SO2עליות ריכוזי  .3תרשים  

 

 

 

  XNOחנקן תחמוצות  

, תרכובות גזיות של חנקן וחמצן ביחסים שונים, נוצרות בתהליכי שריפת דלקים בתעשייה, XNOתחמוצות החנקן 

ותכולת החנקן בדלק, בטמפרטורות  ובמנועי כלי הרכב, כתוצאה מחמצון החנקן שבאוויר השריפה  תחנות כוח 

בתכולת החנקן  גבוהות. כמות תחמוצות החנקן הנפלטות עומדת כתלות בטמפרטורה בתא הבעירה, כמות האוויר  ו

הנוכחים בזמן נתון    NO)2ודו תחמוצת החנקן ) (NO)כסכום ריכוזי חד תחמוצת החנקן    XNOבדלק. נהוג להגדיר  
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2021שעתיים ויממתיים מירביים וממוצעים שנתיים בשנת  SO2ריכוזי 

ממוצע שנתי ממוצע יממתי מירבי ממוצע שעתי מירבי

ב"חל134:שעתי תקן

ב"חל19:יממתיתקן

ב"חל8:תקן שנתי

 2021שעתיים ויממתיים מרביים וממוצעים שנתיים ]חל"ב[ בשנת  SO2ריכוזי   . 2תרשים 
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הינו גז רעיל בצבע חום בעל השפעות בריאותיות   2NOהינו גז חסר צבע וללא השפעות בריאותיות.    NOבאוויר.  

  6(. בטבלה מס'  2יטור שפעלו בשנה זו )טבלה מס'  תחנות הנ  20מתוך    19-שליליות. תחמוצות חנקן נמדדו ב

, מועד המדידה, מקור  XNOמוצגים הריכוזים החצי שעתיים המרביים של כלל תחמוצות החנקן,    4ותרשים מס'  

הזיהום, ערך הממוצע היממתי המרבי וערך הממוצע שנתי בהשוואה לערכי הסביבה שנקבעו למזהם, כפי שנרשמו 

 . 2021בתחנות הניטור בשנת 

 2021( לשנת NOXסיכום מדידות תחמוצות חנקן )   .6 טבלה 

 

 סיכום ומסקנות 

 זמינות

 נתונים )%(

 ממוצע שנתי 

 ]חל"ב[ 

ממוצע יממתי  

 ]חל"ב[ מרבי 

מקור זיהום  

 האוויר
 תאריך  שעה

ריכוז חצי  

שעתי מרבי   

 ]חל"ב[ 

 תחנת ניטור 

 בית אליעזר  162.2 29/08/21 16:30 אורות רבין 28.7 10.2 92.34

 חדרה  137.8 19/05/21 09:30 אורות רבין 38.7 12.2 93.26

 2ברקאי  165.7 25/02/21 07:30 מקומי  32.7 12.9 93.9

 קיסריה  95.3 28/11/21 20:00 מקומי  26.6 6.8 92.99

 אליקים  183.2 11/02/21 07:30 מקומי  25 9.2 87.15

 מעיין צבי  42.9 14/10/21 08:30 מקומי  13.8 4 96.24

 פרדס חנה  168.2 01/08/21 15:00 אורות רבין 22.6 8.3 95.41

 אליכין  119.4 16/05/21 14:30 אורות רבין 32.7 8.2 92.02

 מנשה  202.4 17/07/21 12:30 אורות רבין 30 8.7 88.95

 גבעת עדה 101.1 05/05/21 09:30 אורות רבין 17.7 6.8 86.38

 גן שמואל  137.8 18/07/21 13:00 אורות רבין 78.1 9.9 92.52

 המעפיל  104 16/05/21 13:00 אורות רבין 32 9 93.4

 מגל 82.7 12/05/21 16:00 אורות רבין 16.7 5.8 92.5

 כרם מהר"ל  39.4 23/02/21 23:00 מקומי  10.7 2.5 92.87

 כרמל -אלת ידלי 64.7 07/04/21 05:30 מקומי  10.6 3.6 82.35

 עמיקם  44.7 02/08/21 10:00 אורות רבין 9.8 3.9 63.25

 45.6 16/08/21 13:30 מקומי  13.5 4.4 88.16
 2-קרון איגוד

 )בת שלמה( 

 280.4 28/11/21 07:30 מקומי  86.6 15 85.74
קרון איגוד  

 )נתניה( 

 נחשולים  69.5 21/03/21 19:30 מקומי  23.6 6.1 92.97

 סביבה ערך  200    298  
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  4לא נרשמו חריגות מעל סף ערכי הסביבה החצי שעתיים והיממתים לתחמוצות החנקן. בתרשים מס'  2021בשנת  

בכל תחנות המדידה    NOxמוצגים הריכוזים החצי שעתיים והיממתיים המרביים והממוצעים השנתיים של מדידות  

 . 2021בשנת 

 

 מרביים  ריכוזים חצי שעתיים

  280.4המוצבת בקריית השרון, נתניה,    1קרון איגוד  נרשם בתחנה הניידת  הריכוז המרבי בממוצע חצי שעתי  

תחנה  ( ממקור תחבורתי מקומי. 07:30, שעה 28/11/21) חל"ב 500החצי שעתי מערך הסביבה   56%חל"ב, שהם 

ים מפליטות התחבורה בקרבת מקום  זו מאופיינת בריכוזים גבוהים יחסית לשאר אזורי האיגוד באופן קבוע, הנובע

בתחנת  NOxמוצג מהלך יממתי מייצג של ריכוזי  5בתרשים   הצבתה של התחנה בספורטק יהלום בקריית השרון.

היממות בטווח הזמן הנ"ל,    כל, כאשר מוצגים בו זמנית  2021קרון איגוד בנתניה, החל מינואר עד סוף חודש מרץ  

 יחד.  

החדשה,   בברקאי  הניטור  בתחנת  מפליטות   נרשמוגם  הנובעים  חנקן  תחמוצות  של  יחסית  גבוהים  ריכוזים 

. 07:30בשעה   25/02/21-חל"ב(, ב  500ביבה  מערך הס  33%חל"ב )  166התחבורה. הריכוז המרבי שנרשם היה   

 6אל תחנת הניטור. כביש  65-ו 6מע', מצפון מזרח המגיע מצומת עירון, כבישי  60הריכוז נרשם בעת כיוון רוח 

.  מטר צפונית לתחנת הניטור  540-וצומת עירון נמצאים כ   65מטר מזרחית לתחנה וכביש    420-כנמצא במרחק של  

ריכוזי   עליות  כן,  צפון   NOxעל  רוח  בתנאי  וערב  בוקר  עומס  בשעות  אופייניות  התחבורה  מפליטות  הנובעות 

 .  6מזרחית לכיוון ברקאי. ראה תרשים מס' 

 21/70/17מערך הסביבה, בתאריך    44%חל"ב המהווים    220חצי שעתי מרבי של    XNOנרשם ריכוזי    מנשהבתחנת  

מע'( על    270חל"ב בממוצע שעתי( בעת כיוון רוח מערבי ) 42) 2SO-. באותה עת נרשמה גם עלייה ב12:30שעה 

 .  7כן מקור הזיהום היה תחנת הכוח אורות רבין. ראה תרשים מס'  

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

-( במקביל לעליות בריכוזי גופרית דו10:00  –  16:00בין שעות הבוקר המאוחרות לבין שעות אחרי הצהרים )

נרשמו בתחנות הניטור בבית אליעזר, חדרה, פרדס חנה, אליכין,  מצנית בתנאי רוחות מערביות. עליות אלו  ח

 כאשר כיוון הרוח הנו ממערב, מכיוון תחנת הכוח "אורות רבין". גן שמואל, המעפיל, מגל ועמיקם,  מנשה,

מנגד, פליטות התחבורה משפיעות על המדידות המזהם בתחנות הניטור בעיקר בחודשי החורף בשעות עומס   •

 תחבורתי בוקר וערב, כשהרוח נושבת מהגזרה המזרחית. 

הנובעים מהשפעת ארובות אורות רבין    NOxניתן להבחין כי עליות בריכוזי    , 7בתרשים  בהתאם לריכוזים המוצגים  

ביחס לעליות הנובעות מפליטות התחבורה )בין שעות   4עד    2( גבוהות בפקטור של בין  09:00  -  14:00)שעות  

-( עבור התחנות המושפעות מתחנת הכוח  )חדרה, בית אליעזר, מגל(. לעומת זאת, תחנת ברקאי06:00  –  08:00

ליטות "אורות  חל"ב( בשעות עומס תחבורתי בוקר וכלל לא מושפעת מפ  59גבוהה יחסית )  NOxמראה "פיק"     02

 רבין".

 ממוצעים יממתיים 

  33חל"ב(, ברקאי )  39חל"ב(, חדרה )  87הריכוזים המרבים בממוצע יממתי נרשמו בקרון איגוד המוצב בנתניה )

 חל"ב.   298מערך הסביבה היממתי  29%לבין   11%חל"ב(, המהווים בין  78חל"ב( וגן שמואל ) 

 

 

 מגמות ריכוזי תחמוצות חנקן

נרשמה עלייה מתונה    2021, במהלכה חלו ירידות בריכוזים עקב משבר הקורונה, בשנת  2020בהשוואה לשנת  

 בריכוזים היממתיים והשנתיים. 
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מגמות במצב איכות האוויר במרחב האיגוד ופליטות מגמות ריכוזי תחמוצות החנקן במהלך השנים מוצגים בפרק "

  תחנת הכוח אורות רבין"

 

 NOxזמינות מכשירי 

התחנות הזמינות חשוב לציין כי ברוב    .90%הייתה גבוהה באופן כללי, מעל    NOxמכשירי    השנתית של   הזמינות

 :85%-, שזו דרישת מנ"א. בתחנות הבאות הזמינות הייתה פחותה מ 85%הייתה מעל 

, עקב בעיות כיול ותקלות במכשיר שטופלו ע"י צוות הטכנאים. המכשור בתחנה זו ישודרג  63% :עמיקם •

 . 2022במסגרת מכרז 

 , עקב בעיות תפעול. גם תחנה זו מיועדת לשדרוג.82.3% :כרמל-דליית אל •

 2021מרביים וממוצעים שנתיים ]חל"ב[, חצי שעתיים ויממתיים   ( NOXריכוזי תחמוצות חנקן )  .4תרשים 

 

 

 01/01/21-31/03/21בתאריכים נתניה, בהשפעת התחבורה, -]חל"ב[ בקרון איגוד NOxמהלך יומי של ריכוזי .  5תרשים 
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 01/01/21-31/03/21 בתאריכים ד' ]חל"ב[ בתחנת ברקאי, בהשפעת התחבורה, NOx 5מהלך יומי של ריכוזי  .6תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתחנות ניטור, בהשפעת "אורות רבין"  01/09/21שעתיים ]חל"ב[ בתאריך  NOx 1/2ריכוזי  .7תרשים 

 

 

  2NOחמצני  - חנקן דו

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

נפלטת גם היא אך בכמות מועטה יותר של   NO  .2NOתחמוצת החנקן העיקרית הנפלטת בעת שריפת דלק הינה  

ך חמצון חד תחמוצת החנקן  הנוכחיים באוויר נובעים מהמש  2NO-. מרבית ריכוזי הXNO-מכלל ה  10%-ל  5%בין  

NO    .שבאוויר והאוזון  החמצן  הגורמת   2NOע"י  אדמדם,  חום  צבע  בעלת  רעילה  חומצית  גזית  תרכובת  הינה 

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

ילדים, חולי מחלות דרכי הנשימה ועוד.  -(, מחלות לבקבוצות רגישות:  גורם עיקרי בתהליך   2NOריאה  מהווה 

  7עשויות לגרום לגשם חומצי. בטבלה מס'    2SOיצירת האוזון ע"י ריאקציות פוטוכימיות בטרופוספרה. יחד עם  

, מועד המדידה,  2021שנרשמו בתחנות ניטור בשנת    2NOמוצגים הריכוזים השעתיים המרביים של    3ותרשים מס'  

 וערך הממוצע השנתי, בהשוואה לערכי הסביבה העדכניים שנקבעו מזהם.מקור הזיהום 
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 2021( לשנת NO2סיכום מדידות חנקן דו חמצני ) .7 טבלה

 

 

  

 ומסקנות סיכום 

 .   2NOחמצני  -דו ןלא נמדדו חריגות מעל סף ערכי הסביבה השעתיים והשנתיים לחנק 2021בשנת  •

 18//2107חל"ב בתאריך  91.9  - : הריכוז המרבי בממוצע שעתי נמדד בתחנת הניטור גן שמואלממוצע שעתי •

חל"ב(. כיוון הרוח בעת עליות הריכוזים   106מערך הסביבה השעתי למזהם )  87%-המהווים כ  13:00שעה  ב

. בתאריך  " אורות רבין"מע'( לכן מקור הזיהום היו פליטות תחמוצות החנקן מתחנת הכוח    275היה מערבי, )

 (.6רבי בגן שמואל )טבלה מס' ימ NOxושעה הנ"ל נרשם גם ערך  

ריכוזים המרביים נרשמו בהשפעת זיהום אוויר תחבורתי, לדוגמה בתחנות בית אליעזר, חדרה, ברקאי,  לרוב ה •

 .6קיסריה, קרון איגוד נייד בנתניה ועוד עפ"י הפרוט בטבלה מס' 

 זמינות

 נתונים )%(

ממוצע שנתי  

 )חל"ב(

מקור זיהום  

 האוויר
 תאריך  שעה

 ריכוז שעתי 

 מרבי  )חל"ב(
  תחנת ניטור 

 1 בית אליעזר 50.2 21/03/21 20:00 מקומי  8.2 96.18

 2 חדרה  57.9 21/03/21 19:00 מקומי  9.3 97.25

 3 ברקאי 61.3 16/11/21 19:00 מקומי  10.1 97.48

 4 קיסריה  45.1 28/11/21 20:00 מקומי  6.1 93.04

 5 אליקים 55.2 10/10/21 06:00 מקומי  8.2 89.1

 6 מעין צבי  27.2 22/11/21 18:00 מקומי  3.5 95.72

 7 פרדס חנה 56.3 05/08/21 15:00 אורות רבין  7.2 99.49

 8 אליכין  47.4 05/04/21 19:00 מקומי  7.1 94.04

 9 מנשה  63.0 07/06/21 10:00 אורות רבין  7.2 92.76

 10 גבעת עדה  38.8 05/05/21 10:00 אורות רבין  5.6 88.26

 11 גן שמואל 91.9 18/07/21 13:00 אורות רבין  7.1 96.04

 12 המעפיל  43.9 17/11/21 22:00 מקומי  7.6 97.42

 13 מגל 40.0 12/05/21 16:00 אורות רבין  5.2 93.68

 14 כרם מהר"ל  32.9 23/02/21 23:00 מקומי  2.4 92.9

 15 דליית אל כרמל 33.0 07/04/21 06:00 מקומי  3.6 83.76

 16 עמיקם  34.4 25/04/21 17:00 אורות רבין  3.7 64.43

 33.9 21/03/21 20:00 מקומי  3.7 90.22
 2-קרון איגוד

 בת שלמה 
17 

 69.2 21/03/21 19:00 מקומי  10.9 85.84
קרון איגוד  

 )נתניה(
18 

 19 נחשולים  49.6 05/04/21 19:00 מקומי  4.7 96.95

 21    
106 

 חריגות בשנה  8
  ערכי סביבה 
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הריכוזים המרביים שנבעו מהשפעת פליטות תחנת הכוח "אורות רבין" נרשמו בתחנות פרדס חנה, מנשה, מגל,  •

 בחודשי הקיץ עד ספטמבר.  15:00-ל 10:00ן ועוד בשעות בי

  10.9בתחנות ניטור קרון איגוד נתניה ,   2021: הריכוזים המרביים בממוצע שנתי נרשמו בשנת  ממוצע שנתי •

 חל"ב(.   21מערך הסביבה השנתי )  48%-52%חל"ב המהווים  10.1חל"ב, ובברקאי 

ערכים שנתיים גבוהים יחסית לשאר אתרי מדידה:    גם בתחנות הניטור חדרה, ברקאי וקרון איגוד בנתניה נרשמו •

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

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

בעקבות   2020בחודשים מרץ ואפריל  ה הציבורית, בעיקר  ההפחתה המשמעותית בתנועת כלי הרכב ובתחבור

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

 2020מדבר על שנת כרמל.  -בכלל שטח איגוד ערים שרון 30%ירידות בריכוזי תחמוצות החנקן של מעל 

 .90%הייתה גבוהה באופן כללי, מעל  NOxמכשירי של  השנתית : הזמינות2NOזמינות נתוני  •

 , שזו דרישת מנ"א.   85%בחלק מהתחנות הזמינות הייתה מעל 

 :85%-בתחנות הבאות הזמינות הייתה פחותה מ

, עקב בעיות כיול ותקלות במכשיר שטופלו ע"י צוות הטכנאים. המכשור בתחנה זו ישודרג  64% :עמיקם •

 . 2022במסגרת מכרז 

 , עקב בעיות תפעול. גם תחנה זו מיועדת לשדרוג.84% :דליית אל כרמל •

8.2 9.3 10.1 6.1 8.2
3.5

7.2 7.1 7.2 5.6 7.1 7.6 5.2 2.4 3.6 3.7 3.7
10.9

4.7

50.2
57.9 61.3

45.1

55.2

27.2

56.3

47.4

63

38.8

91.9

43.9
40

32.9 33 34.4 33.9

69.2

49.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

חדרהבית אליעזר ברקאי קיסריה אליכיןפרדס חנהמעיין צביאליקים המעפילגן שמואלגבעת עדהמנשה מגל ל"כרם מהר עמיקםדליית אל כרמל בת שלמה-2קרון איגוד  נתניה -קרון איגוד נחשולים

י 
וז

יכ
ר

N
O

2
 ,

"חל
ב

2120מירביים בשנת (  NO2)תחמוצת חנקן -ריכוזי דו

ממוצע שנתי ריכוז שעתי מירבי

106-תקן שעתי 

21-תקן שנתי 

 2021( בממוצע שעתי ]חל"ב[ מרביים לשנת NO2ריכוזי דו תחמוצת חנקן ) .8תרשים 
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 רביןבהשפעת אורות  18.7.21-( בגן שמואל בNO2עליות ריכוזי דו תחמוצת חנקן ) .9תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3Oאוזון 

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

אוזון"   )"מבשרי  ראשוניים  מזהמים  בין  מורכבות  פוטוכימיות  מתגובות  נוצר  אלא  הפליטה  ממקורות  ישירות 

Ozone Precursors  הנפלטים ממקורות הזיהום והם: תחמוצות חנקן )XNO   ( ותרכובות אורגניות נדיפותVOC ,)

קרינת   בנוכחות  באוויר  גבהות   UVהמגיבים  ובטמפרטורות  קרינת השמש  בעוצמת  תלויה  היווצרותו  מהשמש. 

תחמוצות   )מוגדר כ"מזהם קיץ"(. מקורות המזהמים הם בעיקר התחבורה, התעשייה, תחנות הכוח ועוד. כאמור,

החנקן נפלטות משריפת דלקים ותרכובות אורגניות נדיפות נפלטות בעיקר ממקורות בלתי מוקדיים עקב עיבוד,  

 שינוע, אחסון וניפוק דלקים וגם ממנועי כלי רכב, בעקר ממנועי בנזין.  

מרים, צמחייה  אוזון הינו גז בעל השפעה מחמצנת, בריכוזים גבוהים עלולה לגרום לפגיעה בריאותית, נזק לחו

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

סימפטומים של ברונכיט, נפחת ואסתמה. גם אנשים השוהים שעות ארוכות באוויר הפתוח )במיוחד עובדי חוץ  

ק"מ(, מכונה    10-ון הנוצר בטרופוספרה )עד לגובה של כוספורטאים( עלולים להינזק מהשפעות האוזון. האוז

)בגובה כ ידו. לעומתו, שכבת האוזון הסטרטוספרית    25-"האוזון הרע" עקב התופעות השליליות הנגרמות על 

(,  -UVCו   UVBקילומטר(, מגנה על החיים על פני כדור הארץ מפני קרינת אולטרה סגולית המזיקה של השמש )

".  היות ותהליך יצירת האוזון בטרופוספרה הוא איטי, שיאי ריכוזי האוזון נרשמים לאחר  מכונה "האוזון הטוב

מספר שעות במרחק רב ממקור המזהמים מבשרי האוזון: תחמוצות חנקן ותרכובות אורגניות נדיפות. מגוון רב של  

 ל ליצירת האוזון.   ריאקציות מתרחשות בו זמנית, לרבות פירוק פוטוכימי של חנקן דו חמצני, תהליך המובי
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שהם  האוזון",  "מבשרי  הראשוניים,  המזהמים  ריכוזי  הפחתת  ע"י  רק  אפשרית  באוויר  האוזון  ריכוז  הפחתת 

 ותרכובות אורגניות נדיפות שמקורם מהתחבורה, מפעלים, תחנות כוח, צמחייה ועד.   XNOתחמוצות חנקן 

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

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

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

מוצגים ריכוזי    4מובא סיכום ריכוזי האוזון המרביים שנרשמו בתחנות הניטור. בתרשים מס'    9-ו  8בטבלאות מס'  

שעתי ושנתי. על אף שלא קיים ערך סביבה לממוצע השנתי, ערכים אלה משמשים  -8האוזון המרביים בממוצע  

שנרשמו בתחנות    שעתי-8מופיעים הריכוזים הרציפים בממוצע    5לבדיקת המגמות בריכוזי האוזון. בתרשים מס'  

חל"ב פורטו   71חל"ב(. החריגות מערך הסביבה    71שעתי )  8תוך השוואה לערך הסביבה    2021הניטור במהלך שנת  

 .9-ו 8בטבלאות מס' 

 2021שעתיות מרביות לשנת  8 (O3)סיכום מדידות אוזון  .8טבלה 

 

 

 

רשימת   .9טבלה 

שעתיים  -8ריכוזים  

שחרגו מעל ערך  

חל"ב(   71הסביבה )

 2021בשנת 

 תחנת ניטור 

ממוצע שמונה 

שעתי מרבי  

 ]חל"ב[ 

 שעה בתאריך 

מס' עליות  

מסף ערך  

 הסביבה 

2-ברקאי  77.6 07/08/2021 16:00 5 

71.4 07/10/2021 16:00 

73.6 08/10/2021 16:00 

73.8 09/10/2021 16:00 

75.4 10/10/2021 16:00 

 2 16:00 19/04/2021 79.4 קיסריה 

ממוצע שמונה  תחנת ניטור 

שעתי מרבי  

 )חל"ב(

ממוצע שנתי  

 )חל"ב(

מס' חריגות  

מסף ערך  

 הסביבה 

 זמינות נתונים 

)%( 

 75.16 5 30.2 77.6 ברקאי 

 93.15 2 35 93.4 קיסריה 

 98.45 5 41.9 74.4   מעיין צבי 

 88.22 5 40.5 74.4 גבעת עדה

 98.22 3 33.5 87.6 המעפיל 

 98.08 0 37 71 כרם מהר"ל 

 91.7 5 38 97.8 קרון איגוד 

 99 3 37.3 82.1 נחשולים 

 ( 1)  33.06 0 37 64 אליקים 

 ( 2) 21.6 0 36 62 2-קרון איגוד

  71 ערך סביבה 
חריגות   10עד 

 בשנה
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74.4 31/05/2021 16:00 

 מעיין צבי 

72.9 07/08/2021 16:00 5 

74.4 26/09/2021 16:00 

71.8 07/10/2021 16:00 

72.1 08/10/2021 16:00 

71.3 10/10/2021 16:00 

 גבעת עדה

73.3 30/03/2021 16:00 3 

71.2 30/03/2021 24:00 

73.6 19/04/2021 16:00 

74.4 31/05/2021 16:00 

72 23/10/2021 16:00 

 המעפיל 

77.7 31/05/2021 16:00 4 

77.2 06/08/2021 16:00 

87.6 07/08/2021 16:00 

 קרון איגוד 

73.4 19/04/2021 16:00 5 

85.5 31/05/2021 16:00 

76.3 06/08/2021 16:00 

97.8 07/08/2021 16:00 

71.8 13/09/2021 24:00 

 נחשולים 

80.3 19/04/2021 16:00 3 

76.3 31/05/2021 16:00 

82.1 07/08/2021 16:00 

 0 - - - כרם מהר"ל 

    71 ערך סביבה 

 

 2021בשנת   3Oסיכום מדידות 

שעתי   8ירידה באופן כללי במספר החריגות מערך הסביבה בממוצע  : בשנה זו נרשמה  שעתי-8ריכוזים בממוצע  

 חריגות בשנה בכל תחנת ניטור( מלבד מספר תחנות בהן מספר החריגות עלה: 10חל"ב, מותרות עד  71למזהם )

 חלה ירידה במספר החריגות. :כרם מהר"לובתחנות ברקאי, קיסריה, המעפיל  •

 חלה עלייה במספר החריגות.  :מעיין צביו נחשוליםבתחנות קרון איגוד נתניה,  •

 חריגות באף תחנה לכן הריכוזים עמדו בערך הסביבה לאוזון.  10מעל  השנה לא נרשמו  •
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 , תוך חריגה מערך הסביבה.  2020-חריגות ב 16, לעומת 2021-חריגות ב 5לדוגמה, בתחנת ברקאי נרשמו 

 . 2020שנת חריגות בלבד ב 2, בהשוואה ל2021חריגות בשנת  5בתחנת קרון איגוד נתניה נרשמו 

חריגות, לא נרשמו כלל חריגות בשנת   13עם    2020-בתחנת כרם מהר"ל אשר חרגה מערך הסביבה לאוזון ב •

 במסגרת מכרז השדרוג האחרון. 2021מצב זה אינו אופייני. מכשיר האוזון בתחנה הוחלף בסוף ו, 2021

 ו זמנית במספר תחנות ניטור ביממות הבאות: , חריגות באוזון נרשמו ב8עפ"י טבלה מס'  •

 . 2021יממות חורגות בשנת  12 -10-,  בסה"כ כ31/05, 19/04,  10/10 - 07/10; 07/08 - 06/08 

 יצוין שחלק מהחריגות היו גבוליות. 

 

חינת : יובהר כי לא קיים ערך סביבה לממוצע השנתי לאוזון והריכוז השנתי משמש לבריכוזי אוזון בממוצע שנתי

 מגמות המזהם במרחב האיגוד.  

  37)כרם מהר"ל ( וחל"ב 40.5)  , גבעת עדה(חל"ב 42) ין צבייהריכוזים השנתיים המרבים נרשמו בתחנות מע •

לעומת   12%, ובכרם מהר"ל, ירידה של  2020לעומת    10%- . בשתי התחנות הראשונות חלה עלייה של כ(חל"ב

  בסוף חודש נובמבר. . המכשיר הוחלף במכשיר חדש 2020שנת 

ן צבי י מעיתחנת  (.  2שעתיות )- 8חל"ב למרות מיעוט חריגות    42גם במעיין צבי נרשם ערך שנתי גבוה של   •

יותר לצירים    תנמצא במיקום יחסית מרוחק מכבישים ראשיים לעומת התחנות קיסריה ונחשולים, הקרובים 

 חל"ב. 34-תחבורתיים, בהם נרשמו ערכים שנתיים נמוכים יותר של כ

חל"ב, האופייני   30חריגות, וריכוז בממוצע שנתי נמוך יחסית של אוזון,     5בתחנת ברקאי, נרשמו השנה   •

כבישים עמוסי תחבורה. פליטות תחמוצות החנקן מכלי הרכב מגיבות עם האוזון באוויר  לאזור הנמצא בקרבת  

 וגורמות ירידת ריכוזו באוויר.  

מס'   בטבלה  לנתונים  מס'    6בהתאם  )נתניה(    ,4ותרשים  איגוד  קרון  המעפיל,  קיסריה,  ברקאי,  בתחנות 

י הרכב, נרשמו ריכוזי אוזון בממוצע  מכל  NOxנחשולים הקרובות לצירי תחבורה ראשיים ומושפעות מפליטות  ו

ן צבי וגבעת עדה, יישובים כפריים רחוקים מצירי תחבורה ראשיים.  יביחס לריכוזים במעי  15%-שנתי נמוכים ב

 .  הפחתת ריכוזי האוזון נגרמת כתוצאה מתגובה בין האוזון לבין תחמוצות החנקן
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 2021וממוצעים שנתיים בשנת  םביירשעתיים מ  8  (O3)ריכוזי אוזון  .10תרשים 

 

    

 מגמת ריכוזי אוזון במרחב האיגוד 

להלן מוצגת מגמת ריכוזי אוזון בממוצע שנתי, על פי מדידות מערך הניטור של האיגוד בתוספת תחנת    12בתרשים  

, אוזון נמדד בשתי תחנות ניטור  2014. עד שנת  2021עד    2008ניטור קציר החדשה של חברת החשמל, בין השנים  

חנות ברקאי, קרון איגוד נייד  נוספו בהדרגה מכשירי אוזון בת  2019-ל  2014בלבד: המעפיל וכרם מהר"ל. בין  

-ב', מוצגת מגמת ריכוזי האוזון בממוצע אזורי5בנתניה, גבעת עדה, קיסריה, מעיין צבי ונחשולים. בתרשים  

נתי בכל מרחב האיגוד. הממוצע אזורי הנו ממוצע אריתמטי של ריכוזי האוזון שנתיים בכל תחנות הניטור בהן  ש

 ית של עליות מתונות בריכוזי האוזון כלל אזורי במרחב האיגוד.נמדד. על פי התרשים, קיימת מגמה כלל

שעתיים ]חל"ב[ שנרשמו במערך הניטור בשנת  8מהלך שנתי של ריכוזי אוזון  .11תרשים 

2021 
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 2008-2021מגמת ריכוזי אוזון בממוצע שנתי ]חל"ב[ בתחום האיגוד בין השנים  . 12תרשים 

 

 

 

 10PM-ו 2.5PMחלקיקים נשימים  

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

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

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

 הבריאות.

לנזקים   וגורמים  הנשימה  למערכת  יותר  עמוק  חודרים  הם  כך  יותר,  קטנים  שהחלקיקים  ככל  גודלם,  מבחינת 

( עלולים לחדור לדרכי הנשימה העליונות. PM10מיקרון )  10-תיים חמורים יותר. חלקיקים בעלי קוטר קטן מבריאו

נשאפים לתוך דרכי הנשימה העמוקים עד לריאות ועלולים לגרום   PM)2.5(מיקרון    2.5-חלקיקים בעלי גודל קטן מ 

ה באות לידי ביטוי בעיקר באוכלוסיות לירידה בתפקוד הראות והלב, לאשפוזים ואף מוות בטרם עת. השפעות אל
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מדש-קציר עדה. ג קרון איגוד

ל"כרם מהר המעפיל (ברקאי)ליניארי  (מעין צבי)ליניארי 
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 2008-2021מגמת ריכוזי אוזון בממוצע שנתי אזורי ]חל"ב[ בתחום האיגוד בין השנים  .13תרשים 



43 
 

פגיעות כגון ילדים ומבוגרים עם רקע של מחלות נשימתיות כדוגמת אסטמה. חומר חלקיקי באוויר מגביר תופעות  

ריאה  -של שיעול, זיהומים, דלקות וקוצר נשימה אצל האוכלוסיות הנ"ל.  מחקרים רבים הראו קשר בין מחלות לב

מיקרומטר ומטה. סכנה נוספת הטמונה בהם היא בחומרים    2.5ומר חלקיקי בקוטר של  ועודף תמותה לבין חשיפה לח

 כימיים מזיקים הספוחים אליהם. להלן סיווג  חלקיקים באוויר, בהתאם לקוטר אווירודינמי שלהם:

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

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

 מיקרון ומטה 10: בעלי קוטר  PM)10חלקיקים נשימים  )  •

 מיקרון ומטה  2.5: בעלי קוטר PM)2.5חלקיקים נשימים עדינים  ) •

 

 2021בשנת   2.5PMמדידות חומר חלקיקי עדין מרחף 

תחנה ניידת  )  2חפציבה בחדרה, קיסריה, קרון איגוד    ונתנתניה, שכבהניטור נערך בתחנות: פרדס חנה, קרון איגוד  

- ו  2( )טבלאות מס'  BAM  (β-attenuation Mass Monitorחשולים, באמצעות מכשירים מסוג  נו  (בבת שלמה

3   .) 

הגרמנית, עפ"י עקרון פעולה אופטי של פיזור אור:    PALASשל חברת   FIDASבתחנת ברקאי מופעל מכשיר מסוג  

Scattered Light Measurement Principle  בו למדוד  ביכולתם  הוא  יתרונם  האירופאי.  באיחוד  , המאושרת 

 .   TOTALPM-ו 1PM ,2.5PM ,4PM ,10PMזמנית מספר פרקציות של חלקיקים נשימים במקביל: 

 2021בשנת   10PMמדידות חומר חלקיקי עדין מרחף 

בבעלות האיגוד, ולצדו    Fidas 200נערכו בתחנת ברקאי באמצעות שני מכשירי ניטור במקביל:  מכשיר פידאס  

)בהשכרה למשך  BAM    Beta Attenuation Monitor נוסף מסוג    PM10בתוך תחנת הניטור, הותקן מכשיר ניטור  

  1.4-. תחנת הניטור בברקאי נמצאת במרחק של כשנה( לצורך השוואה וניטור השפעת מחצבת ורד על יישוב ברקאי

 צפון מזרחית מברקאי.  -ק"מ מהקצה המערבי של מחצבת ורד הנמצאת מזרחית

   PM10-ו PM.2.5-תקנות אוויר נקי ל

PM2.5 :   .18מהזמן בשנה, על כן מותר לחרוג ממנו  95%-מק"ג/מ"ק, תקן סטטיסטי ל 37.5: ערך סביבה יממתיא 

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

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

     היממתים של שנה אחת, בכל  תחנה, לפי סדר יורד. 

 מק"ג/מ"ק בממוצע שנתי, הזהה לתקן של הדירקטיבה אירופאית.    25: ביבה שנתיערך סב.                 

PM10  :     .18מהזמן בשנה: מותר לחרוג ממנו    95%-מק"ג/מ"ק, זהו תקן סטטיסטי ל  130:  ערך סביבה יממתיא 

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

 החריגות. 

 ריכוזים יממתיים מרביים.   18מק"ג/מ"ק בממוצע שנתי, למעט  50: ערך סביבה שנתיב.                

  2021 בשנת סיכום תוצאות הניטור

 נערכו   PM10. מדידות  2021, כפי שנערכו במערך הניטור של האיגוד בשנת  PM10-ו  PM2.5להלן סיכום מדידות  

בתחנות ניטור של גופים אחרים    PM10בתחנת ברקאי, בלבד. לשם השוואה הובאו סיכומי תוצאות ניטור    כאמור

 .  )חברת חשמל, מחצבת ורד ומפעל אבן וסיד שפייה(
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 2021בשנת  PM10-ו PM2.5סיכום מדידות חומר חלקיקי עדין נשים  .10טבלה 

 תחנת ניטור 

2.5PM 

ריכוז יממתי  

 מרבי   

 [ מק"ג/מ"ק]

 תאריך 

מס' היממות בהן  

נרשם ממוצע  

 יממתי  מעל 

 מק"ג/מ"ק  37.5

PM2.5 - 

 ממוצע שנתי 

 ]מק"ג/מ"ק[ 

 %  זמינות 
 

 מכשיר-ברקאי

FIDAS 127 
24/03/2021 22 

21.3 100 

 94.25 20.8 11 24/03/2021 90.1 קיסריה 

 94 17.6 4 24/03/2021 86.3 פרדס חנה 

)בת   2איגוד קרון 

 43.6 שלמה( 
24/03/2021 

1* *9.3 *70.14 

 89.34 12.7 15 24/03/2021 82.9 קרון איגוד )נתניה( 

 94.8 10.6 3 05/01/2021 42.4 נחשולים 

 92.88 17.5 8 24/03/2021 92.6 חפציבה 

 37.5 ערך סביבה 
 

  25 בשנה  18עד  

10PM 

 תחנת ניטור 

10PM 

ריכוז יממתי  

 מרבי   

 [ מק"ג/מ"ק]

 תאריך 

מס' היממות בהן  

נרשם ממוצע  

 יממתי  מעל 

 מק"ג/מ"ק  130

PM10- ממוצע

 שנתי 

 ]מק"ג/מ"ק[ 

 זמינות

% 

(  FIDAS) ברקאי

 איגוד 
470.7 24/03/2021 18 51.04 100 

(  BAM) ברקאי

 איגוד 
432 24/03/2021 9 49.02 96.71 

קציר החדשה  

 )חח"י( 
408 24/3/2021 7 37.5 98 

קוטוף  -אום אל

 )מחצבת ורד( 
412 24/3/2021 4 34.6 96 

ברטעה החדשה  

 )מחצבת ורד( 
435.1 24/3/2021 11 49.1 96 

כפר הנוער שפייה  

 )אבן וסיד( 
412.4 24/3/2021 5 36 95 

טורבינות גז  

 קיסריה )חח"י( 
412.4 24/3/2021 5 35 95 

 50 בשנה  18עד   130 ערך סביבה 

 
 

 במכשיר עקב חדירת חרקים דרך הסעפת אל תוך המכשיר  זמינות נמוכה עקב תקלה)*(

 

 בממוצע יממתי ושנתי PM2.5ניתוח תוצאות מדידות 

תחנות הניטור. בחלקן חלה עלייה    ברוב   PM2.5חל שיפור במצב איכות האוויר מבחינת חלקיקי    2021בשנת   •

במספר החריגות היממתיות ובשאר, ירידה. מלבד בתחנת ברקאי, לא נרשמו חריגות מערך הסביבה היממתי 
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החריגות המותרות עפ"י התקנות. מספר   18-מק"ג/מ"ק( היות ומספר החריגות שנרשמו היה נמוך מ  37.5)

בתחנת ברקאי,    22-)קיסריה( בתחנות שלא חרגו, ו  11- )נחשולים( ל  3החריגות היממתיות שנרשם, נע בין  

 לכן תחנת ברקאי לא עמדה בערך הסביבה היממתי.

מק"ג/מ"ק באף תחנת ניטור,    25לא נרשמו חריגות מעל ערך הסביבה השנתי    בממוצע שנתי,  בנוגע לריכוזים •

תיים כללית של בין  כולל בברקאי. יתרה מזאת, חל שיפור ברוב התחנות היות ונרשמה ירידת ריכוזים שנ

מערך הסביבה השנתי )נחשולים(   42.4%. הריכוזים בממוצע שנתי נעו בין  2020לעומת שנת    38%עד    18%

 מערך הסביבה השנתי, )ברקאי(.    85%לבין  

 2021. בשנת  היממתיכאמור, הייתה התחנה היחידה בה נרשמה חריגה מערך הסביבה    תחנת הניטור ברקאי, •

חריגות   7-מק"ג/מ"ק, מ  37.5במספר היממות שחרגו מעל ערך הסביבה היממתי  חלה עלייה משמעותית  

 .   2021בשנת  חריגות 22-ל 2020בשנת 

 2020מק"ג/מ"ק( לעומת הממוצע בשנת    21.3)  2021בברקאי בשנת    עלייהבנוגע לממוצע השנתי, חלה  

לא חרג מערך    2021-קאי בבבר  PM2.5. עם זאת, וכאמור, הממוצע השנתי של  11.5%מק"ג/מ"ק(, של    19.1)

 מערכו. 85%-מק"ג/מ"ק( והגיע ל 25הסביבה השנתי )

יהלום  בממוצע יממתי בתחנה הניידת המוצבת בספורטק PM2.5: ריכוזי תחנת קרון איגוד ניידת בנתניה •

חריגות   15מק"ג/מ"ק(, היות ונרשמו    37.5בערך הסביבה היממתי )  2021בשכונת קריית השרון, עמדו בשנת  

חריגות לשנה בכל תחנת ניטור. יחד עם זאת, חלה   18יממתיות מעל ערך הסביבה הנ"ל, כאשר מותרות עד  

חריגות יממתיות בלבד.     7ו  שבמהלכה נרשמ  2020הרעה )עלייה( במס' החריגות היממתיות בהשוואה לשנת  

חלקיקי   להרעה במספר החריגות היממתיות בדבר  ימי השרב   PM2.5הסיבות  הגידול במספר  בעקר  היה 

  .2021. ראה בהמשך את הערכת מספר ימי השרב עם עליית ריכוזים בשנת  2020לעומת שנת    2021בשנת  

בתחנה   2020לעומת    2021בשנת    ורחל שיפמק"ג/מ"ק,    12.7יחד עם זאת, מבחינת ערך הממוצע השנתי,  

בריכוז   32%  -מק"ג/מ"ק. לכן חלה ירידה )שיפור( של כ  18.6נרשם ממוצע שנתי של    2020-זו, היות וב

 . 2020השנתי לעומת שנת 

, לא חל שינוי 2020חריגות, לכן בהשוואה לשנת    11נרשמו בקיסריה    2021בשנת  תחנת ניטור קיסריה:   •

ר זהה של חריגות יממתיות. גם לגבי הממוצע השנתי לא חל שינוי בהשוואה  נרשם מספ  2020-היות וגם ב

 (. 2020מק"ג/מ"ק בשנת  20.7מק"ג/מ"ק, לעומת  20.8) 2020-ל

לעומת שנת   PM2.5: בתחנת ניטור זו חל שיפור באיכות האוויר הקשורה בחלקיקי  תחנת ניטור פרדס חנה •

)וגם לעומת  2020-חריגות מערך הסביבה היממתי ב 6-בהשוואה ל 2021-חריגות בלבד ב 4: נרשמו 2020

(. סיבה משוערת לכך, סיום עבודות פיתוח ובנייה באזורים הקרובים לתחנת 2019-החריגות שנרשמו ב  10

 .2019-הניטור וירידה במספר ימי השרב בהשוואה ל

ניטור חפציבה • זו, נרשמו    :תחנת  כן חלה הרעה/עלי2021חריגות יממתיות בשנת    8בתחנה  ה של י, על 

 חריגות מעל ערך הסביבה היממתי.   5בה נרשמו  2020במספר החריגות בהשוואה לשנת  37.5%

מק"ג/מ"ק    17.5, כאשר נרשם ממוצע של  2021עם זאת, מבחינת הממוצע השנתי, לא חל שינוי לעומת בשנת  

 (. 2020"ק בשנת מ"ג/מ 17.3)לעומת 

 

מק"ג/מ"ק( ברוב תחנות הניטור במרחב האיגוד מלבד    37.5, לא נרשמו חריגות מערך הסביבה היממתי )לסיכום

 המותרות על פי תקנות אוויר נקי.   18-מ  נמוךבברקאי, היות ומספר החריגות היה 

 י.היממתחריגה מערך הסביבה חריגות יממתיות לכן נרשמה  22עם זאת, בתחנת ברקאי נרשמו 

 (. 10 מק"ג/מ"ק באף תחנת ניטור, אף לא בברקאי )טבלה מס'  25לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השנתי 
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 הערכת מספר ימי סופות אבק

 PM2.5לשם ניתוח מדידות החלקיקים, נערך רישום של התאריכים בהם נרשמו חריגות יממתיות בחלקיקי   •

שכ נתניה,  איגוד  קרון  חנה,  )פרדס  הניטור  בתחנות  היממתי  הסביבה  ערך  )חדרה(,   ונתמעל  חפציבה 

 בהמשך.   11טבלה מס' נחשולים. ראה ו)בת שלמה(  2קיסריה, ברקאי, קרון איגוד 

עם עליות ריכוזי חלקיקים במספר תחנות במקביל. התאריכים    ימים  15-הטבלה היה ניתן לזהות כעל פי   •

, 03/02,  06/01,  05/01,  04/01,  03/01,  02/01,  01/01אשר זוהו כימים עם תנאי שרב ואובך היו:  

 ימים עם תנאי שרב.  14-כ  , בסה"כ9/12, 8/12, 30/4, 29/4, 24/3, 23/3, 22/3

 ימי שרב בלבד. 4בה זוהו  2020 ייה משמעותית בהשוואה לשנתכלומר על     

 בממוצע יממתי ושנתי  PM10תוצאות מדידות 

PM10    מכשירי ניטור במקביל: מכשיר בבעלות האיגוד, בשיטת פיזור אור    2נמדד השנה בתחנת ברקאי באמצעות

חריגות יממתיות מעל ערך הסביבה   18גרמניה(. במהלך השנה נרשמו ע"י המכשיר,    Palas)יצרן:    Fidas 200דגם  

 יגות יממתיות בשנה אחת. חר 18 עדמק"ג/מ"ק. זהו מצב גבולי מבחינת ערך הסביבה המתיר  130היממתי 

ערכים יממתיים מרביים, כמוגדר בתקנות(, על   18)ללא    מק"ג/מ"ק  51.04ערך הממוצע השנתי שהתקבל היה  

 מק"ג/מ"ק(. 50מעל ערך הסביבה השנתי ) 2.1%-חריגה של ככן, נרשמה  

עפ"י )BAMאשר פעל במקביל בתחנת ברקאי במהלך השנה, מסוג    נוסף   PM10כאמור, הותקן בתחנה מכשיר  

מק"ג/מ"ק,    130חריגות מעל ערך הסביבה היממתי    9תוצאות הניטור השנתי הראו  (.  beta attenuationעיקרון  

)לאחר    מק"ג/מ"ק  49.02מחריגות יממתיות. ערך הממוצע השנתי:    18כאשר, כאמור, ערך הסביבה מתיר עד  

למרות שריכוז   מק"ג/מ"ק(  50חרג מערך הסביבה השנתי )המרביים(, ריכוז גבולי אשר לא  הערכים    18הסרת  

מערך הסביבה ולכן, גם מדידות מכשיר זה מראות מצב איכות אוויר גבולי ובעייתי מבחינת איכות  98%זה מהווה 

 האוויר.

נוספות של   PM10ות ניטור  לעיל, תוך השוואה עם תחנ  12מוצג בטבלה מס'    PM10סיכום תוצאות הניטור לגבי  

 גופים חיצוניים: קציר  

  :PM10הערכת ימי סופות אבק עם עליות 

, בתחנת ברקאי, ותחנות ניטור של PM10-א, רוכזו רשימת ימי החריגה מערך הסביבה היממתי ל10בטבלה מס'  

פי הטבלה, נרשמו עליות בריכוזי החלקיקים לפחות במהלך   וסיד. על  ואבן  ורד, חברת חשמל  ימים    6מחצבת 

. ימים אלה זוהו כימי שרב עם 12/12,  8/12,  24/03,  23/03,  22/03,  03/02לפחות. התאריכים החריגים היו:  

  . במספר תחנות ניטור יחד  PM2.5כים נרשמו גם חריגות מקבילות לגבי  הסעת אבק ותנאי אובך היות ובאותם תארי

  PM10אך ריכוזי    PM2.5-תאריכים של אובך כללי, במהלך חלקם נרשמו חריגות ב  14-נרשמו כ  12עפ"י טבלה  

 130, הריכוזים היממתים היו גבוהים מהרגיל אך לא חרגו מעל PM10-אומנם היו גבוהים אך לא נרשמו חריגות ב

 "ג/מ"ק.מק

בתחנת הניטור ברקאי מספר חריגות גבוה יחסית לשאר תחנות הניטור,    Fidas  -נרשמו במכשיר ה  2021במהלך  

)מתוך    18 ה  18חריגות  מכשיר  מדידות  עפ"י  כאשר  התקנות(,  עפ"י  המותרות  במקביל    BAM-החריגות  שפעל 

הנ"ל:   חריגות  מספר  מחצית  נרשמו  הניטור,  הסיב  9בתחנת  בסה"כ.  סוגי חריגות  שני  בין  במדידות  להפרש  ה 

 המכשירים נמצא בבירור.

בין שתי שיטות המדידה:  מכשיר   ניתן למנות: השוני המהותי  פועל   Fidasמבין הסיבות האפשריות להבדלים 

דקות עפ"י   60פועל במחזורים של    BAM-בעקרון אופטי של פיזור אור והמדידה היא רציפה, בעוד שמכשיר ה

 דידה. בנוסף, לשני המכשירים מניפולד דגימת אוויר נפרדים.  קצב התקדמות סרט המ
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הסיבה למספר החריגות הבולט בתחנת ניטור זו, השפעת מקורות פליטת חלקיקים גדולים  בקרבה המידית, בין   

היתר: מחצבת ורד הנמצאת בקרבת היישוב והתחבורה בכבישים ראשיים הסמוכים, בתוספת חריגות שנרשמו בימי  

 בהמשך. 12עת אבק טבעי, עפ"י נתוני טבלה מס' שרב עם הס

 

 PM2.5זמינות נתוני חלקיקי 

, בו  2מלבד בקרון איגוד  ,  (  100%-ל  98%לעיל, זמינות מכשירי הניטור הייתה גבוהה )בין    11על פי טבלה מס'  

 חלה תקלה עקב חדירת חרקים את סעפת הדגימה ולתוך המכשיר.  

 PM10זמינות נתוני חלקיקי 

גם בשאר    . 100%-ל  95%לעיל, זמינות מכשירי הניטור בתחנת ברקאי הייתה גבוהה, בין    12על פי טבלה מס'  

 .98% - 95%הייתה גבוהה :  PM10הגופים המנטרים זמינות מכשירי 

 

 2021]מק"ג /מ"ק[ במערך הניטור במהלך שנת  PM10- ו PM2.5ריכוזים יממתיים של  .14תרשים 

                                            2021בשנת   2.5PMשל  יממתייםריכוזים א'.  14        

 

 2021 בשנת 10PMשל   יממתייםריכוזים  ב'.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021מק"ג/מ"ק בשנת  PM2.5, 37.5-רשימת היממות שחרגו מעל ערך הסביבה היממתי ל .11טבלה 

 2-ברקאי

 תאריך 

[µg/m³] PM2.5 

 ממוצע יממתי 



48 
 

( מק"ג/מ"ק 37.5מעל )   

03/01/2021 43 

04/01/2021 43 

05/01/2021 47.2 

06/01/2021 37.7 

03/02/2021 38.7 

22/03/2021 40.6 

23/03/2021 54.9 

24/03/2021 127 

19/04/2021 38.3 

30/04/2021 39.4 

()ורד     29/10/2021 38.4 

13/11/2021 49 

14/11/2021 42.9 

16/11/2021 51.3 

17/11/2021 46.7 

18/11/2021 43.6 

08/12/2021 62.2 

09/12/2021 43.3 

11/12/2021 39.7 

12/12/2021 44.4 

13/12/2021 45.4 

14/12/2021 39.1 

22סה"כ ימי חריגה:   

 קיסריה 

 PM2.5 [µg/m³] תאריך 

 ממוצע יממתי 

03/01/2021 42.2 

04/01/2021 40.8 

05/01/2021 42.3 

30/01/2021 45.6 

23/03/2021 53.6 

24/03/2021 90.1 

18/04/2021 38.2 

29/04/2021 42 

30/04/2021 47.4 

18/11/2021 38.1 

08/12/2021 44.4 

12סה"כ ימי חריגה:   

 פרדס חנה 

 PM2.5 [µg/m³] תאריך 

  ממוצע יממתי

05/01/2021 46.1 

23/03/2021 47.9 

24/03/2021 86.3 

30/04/2021 49.6 

   4סה"כ ימי חריגה: 
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 נתניה )*(  -קרון איגוד

 תאריך 

[µg/m³] PM2.5 

 ממוצע יממתי 

01/01/2021 39.6 

02/01/2021 43.8 

03/01/2021 52.8 

04/01/2021 54.8 

05/01/2021 56.9 

06/01/2021 50.8 

07/01/2021 43.8 

10/01/2021 42.9 

11/01/2021 41.6 

23/03/2021 46.3 

24/03/2021 82.9 

29/04/2021 39.1 

30/04/2021 61.2 

13/11/2021 56.1 

14/11/2021 39.6 
 15סה"כ ימי חריגה: 

, ובין  11.2 - 20.1המכשיר לא פעל בתקופות שבין   )*(

 , עקב תקלה  26.12  - 14.12

 נחשולים

 תאריך 

[µg/m³] PM2.5 

 יממתי ממוצע 

03/01/2021 40.2 
04/01/2021 41.9 

05/01/2021 42.4 

 3: סה"כ ימי חריגה

 )*(  חפציבה

 תאריך 

[µg/m³] PM2.5 

 ממוצע יממתי 

03/02/2021 42.6 
22/03/2021 40 
23/03/2021 51.4 
24/03/2021 92.6 
16/11/2021 37.6 
18/11/2021 38.5 
08/12/2021 47.5 
13/12/2021 38.2 

 8: סה"כ ימי חריגה

)לכן היה צפי    11.1.21 - 1.1.21-חלה תקלה במכשיר בין* 

 חריגות נוספות 2 -ל
 זוהו כימי שרב /סופות האבק בהם באחת או יותר תחנות ניטור נרשמה חריגה יממתי במקביל.  בצבע**התאריכים שסומנו 

 2021מק"ג/מ"ק בשנת  PM10, 130-רשימת היממות שחרגו מעל ערך הסביבה היממתי ל . 12טבלה

 2-ברקאי

FIDAS 200 
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 תאריך 

[µg/m³] PM10 

  ממוצע יממתי

מק"ג/מ"ק(  130)מעל   

03/02/2021 164.8 

22/03/2021 148.4 

23/03/2021 220.4 

24/03/2021 470.7 

07/04/2021 130.6 

19/04/2021 166 

04/08/2021 131.5 

05/08/2021 136.1 

 )ורד(  141.4 29/10/2021

13/11/2021 229 

14/11/2021 168.7 

16/11/2021 179.8 

29/11/2021 134.8 

08/12/2021 243.9 

09/12/2021 145.7 

11/12/2021 165.6 

12/12/2021 183.8 

13/12/2021 167.9 

18סה"כ ימי חריגה:   

  

 2-ברקאי

BAM 

 תאריך 

[µg/m³] PM10 

 ממוצע יממתי 

מק"ג/מ"ק(  130מעל )  
03/02/2021 170 
23/03/2021 196 
24/03/2021 432 

19/04/2021 138 

13/11/2021 206 

14/11/2021 151 

16/11/2021 136 

08/12/2021 188 

12/12/2021 143 

 9סה"כ ימי חריגה: 

 חח"י(  -קציר החדשה )חברת החשמל

 תאריך 

[µg/m³] PM10 

 ממוצע יממתי 

מק"ג/מ"ק(  130)מעל   
03/02/2021  150 

23/03/2021  224 

24/03/2021  408 

13/11/2021  194 

 4סה"כ ימי חריגה: 

 מחצבת ורד  -אום אל קוטוף
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 תאריך 

[µg/m³] PM10 

 ממוצע יממתי 

 מק"ג/מ"ק(  130)מעל 

23/03/2021 205.7 

24/03/2021 412.3 

08/12/2021 175.8 

 3סה"כ ימי חריגה: 

 ברטעה )מחצבת ורד( 

 תאריך 

[µg/m³] PM10 

 ממוצע יממתי 

 מק"ג/מ"ק(  130)מעל 

22/03/2021 133 

23/03/2021 242 

24/03/2021 435 

06/04/2021 132 

13/11/2021 228 

14/11/2021 145 

8/12/2021 222 

12/12/2021 160 

 8סה"כ ימי חריגה: 

 אבן וסיד  -יפר הנוער שפייה

 תאריך 

[µg/m³] PM10 

 ממוצע יממתי 

 מק"ג/מ"ק(  130)מעל 

03/02/2021 132 

23/03/2021 177 

24/03/2021 412 

08/12/2021 145 

 8סה"כ ימי חריגה: 

 קיסריה -טורבינות גז

 תאריך 

[µg/m³] PM10 

 ממוצע יממתי 

 מק"ג/מ"ק(  130)מעל 

03/02/2021 144.5 

23/03/2021 229 

24/03/2021 482 

13/11/2021 166 

08/12/2021 204.5 

 ימי חריגה   5סה"כ 
 

BTEX 

  -BTEXהידועים כ  קסילן(-מטה ופארה-בנזן, טולואן, אתיל בנזן וקסילן )אורטו החומריםקבוצת 

((Benzene; Toluene; Ethylbenzene; and orto, meta, and para-Xylenes תרכובות  משתייכים לקבוצת

 :אורגניות נדיפות ארומטיות המהוות מזהמי אוויר בעלי פוטנציאל השפעה מזיקה במספר מישורים

 . בחלקן הן ידועות כמסרטנות וודאיות, וחלקן רעילות. 1

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/toluene
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/ethylbenzene
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. הן מעורבות בתגובות פוטוכימיות שיוצרות מזהמים שניוניים כדוגמת האוזון ומחמצנים נוספים בעלי השפעות  2

 מזיקות על הבריאות, הרכוש ומערכות אקולוגיות כגון הצמחייה.  

 .. עלולות לגרום למטרדי ריח3

 
 

 

 

 

 

 

  BTEXחומרים אלה מופיעים באופן טבעי בנפט גולמי ותזקיקיו, בגז הטבעי ובקונדנסט המופרד מהגז הטבעי.  

עשויים להיפלט לאוויר כתוצאה מתהליכי הפקת מוצרי נפט וגז טבעי, אחסון ושינוע דלקים וקונדנסט, מתחנות 

תדלוק, פליטות מכלי הרכב )בעיקר בנזין( בכבישים, כלי טייס, עשן סיגריות, שימוש בצבעים, ממיסים, דבקים,  

 ועוד.  

 מידע כללי על המזהמים 

 World Health Organization WHOני האדם )עפ"י ארגון הבריאות העולמי  : הוגדרה כמסרטנת וודאית לבבנזן

(. בנזן הינו נוזל דליק ורעיל ללא צבע בעל ריח ארומטי חריף, אינו מסיס במים. תכולת הבנזן בדלק הבנזין הינה  -

 , לכן בנזן עלול להיפלט גם בתחנות דלק ומכלי הרכב.1%-כ

וק נפט גולמי בבתי זיקוק וייצור דלקים, אחסון ושינוע דלקים. מקורות  מקורות עיקריים לפליטות בנזן הם זיק

הבנזן  תכולת  טבעי.  גז  הפקת  תהליכי  אדים,  מישוב  אמצעי  ללא  כביש  ומיכליות  דלק  מכלי  מילוי  הם  נוספים 

 .  1%בקונדנסט > 

מי. מוסף לבנזין להעלאת : נוזל אורגני נדיף ודליק בעל ריח דומה לבנזין. נמצא באופן טבעי בנפט הגולאתיל בנזן 

 האוקטן. אינו מסרטן. עלול לגרום לגירוי ולהשפעה על מערכת העצבים המרכזית.  

של דלקים. עלול  מספר האוקטן  חומר ארומטי, נוזלי בטמפרטורת החדר. ניתן להשתמש בו להעלאת טולואן:

 לגרום לפגיעה בתפקוד הכליות והכבד.

נוזל ארומתי הנמצא באופן טבעי בנפט הגולמי, אין לו תכונות של  אורטו, מטה ופרה קסילן(: - קסילן )קסילנים 

 רעילות כרונית. משפיע על מערכת העצבים.

 hazardous) מסוכנים החומרים המוגדרים 189בנזן, טולואן וחומרים אורגנים ארומטיים נוספים כלולים ברשימת 

air pollutants על ידי ה )USEPA  הסוכנות להגנה על הסביבה בארה”ב, ופליטתם מוגבלת ומבוקרת. מבין חומרים ,

 (.  WHO) הבריאות העולמיתאלה, בנזן הוכרז כמסרטן וודאי לבני אדם ע”י ארגון 

 ערכי איכות אוויר -ערכי הסביבה למזהמים בנזן וטולואן, עפ”י תקנות אוויר נקי .13טבלה 

 * מזהם
ערך סביבה  

 )חל”ב(

ערך סביבה  

 )מק"ג/מ"ק(
 ממוצע לפרק זמן 

 יממתי  1.2 3.9 ( 6H6C)   בנזן

 BTEXמבנה מולקולרי של תרכובות  . 2איור 
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 שנתי 1.3 0.4

 ( 9H7Cטולואן )
 יממתי  3,770 1,000

 שנתי 300 80

 

 2021 תמדידות בנזן בתחום האיגוד בשנ

: קיסריה, מעיין צבי, נחשולים, אליקים ובת  BTEXתחנות ניטור בהן מכשירי    5פעלו בתחום האיגוד    2021בשנת  

של חב'    אתר חגית לאחסון הקונדנסט שלמה. בשני היישובים האחרונים הוצבו מכשירי הניטור מפאת קרבתם ל

  מ"ק המיועד לפעול בעת בחירום בלבד.   10,000שברון )נובל אנרג'י(, בו הוקם מיכל אחסון קונדנסט בקיבולת  

 3.5מדרום מערב לאתר, במרחק של    תק"מ ובת שלמה נמצא  2.5אליקים נמצא צפון מזרחית מאתר חגית במרחק  

 (.  2טבלה מס' )ק"מ. 

 כולל תאריך הפעלתם:   2021בשנת  BTEX להלן רשימת תחנות הניטור של האיגוד בהן פעלו מכשירי   

 .  2019, התחנה הוקמה  והופעלה במאי מעיין צביתחנת ניטור בקיבוץ  .1

 .  2019החל מיוני קיבוץ נחשולים, תחנת ניטור ב .2

 .  2019מוזיאון ראלי, החל מספטמבר בקיסריה,  תחנת ניטור  .3

 . 2020המכשיר נרכש והופעל בשנת  אליקים,ר תחנת ניטו .4

.  2021אשר הופעל בתחילת אוקטובר    BTEXבבת שלמה, נרכש מכשיר     2בתחנת ניטור ניידת קרון איגוד    .5

 . PM2.5-ו   NOx-עם מכשור מדידה  ל 2020התחנה הופעלה לראשונה ביישוב בינואר 

   סוגי מכשירים:

 FID (Flame Ionization, גז כרומטוגרף רציף, עם גלאי מסוג GCהראשונים הינם מסוג   BTEXארבעת מכשירי 

Detector) , 

 PID  (Photo Ionization, גז כרומטוגרף רציף, עם גלאי מסוג  GCהמכשיר החמישי בבת שלמה הינו מסוג 

Detector) 

 

 2021סיכום נתוני הבנזן בתחום האיגוד, 

מוצגים הריכוזים היממתיים המרבים והממוצע השנתי של בנזן כפי שנרשמו בתחנות הניטור בשנת   14בטבלה מס'  

2021 . 

 2021סיכום מדידות בנזן בתחום האיגוד בשנת  .14טבלה 

 תחנת ניטור 

ריכוז יממתי  

 מרבי 

 )חל"ב(

 תאריך 
 שנתיממוצע 

 )חל"ב(
 )*( זמינות % 

 91.2 0.12 29.12.2021 0.38 קיסריה  

 90 0.1 26.01.2021 0.3 מעיין צבי 

 92 0.09 25.01.2021 0.25 נחשולים 

79.45  0.12 09.10.2021 0.53 אליקים   
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, 2-קרון איגוד

 בת שלמה

0.34 17.11.2021 0.14 23.01 (*) 

  0.4  1.2 ערך סביבה 

 . 2021)*( אחוזי הזמינות חושב על בסיס שנתי בשנת  

 .  99%. זמינותו בתקופת המדידה הייתה 8.10.2021-ב BTEXבבת שלמה הותקן והופעל מכשיר 

                
           

ריכוזי הבנזן היממתיים הגיעו   .לא נרשמו חריגות מערכי הסביבה היממתי והשנתי לבנזן ולטולואן  2021בשנת  

השנתי. ערכים אלה דומים ואף נמוכים מהריכוזים שנרשמו מערך הסביבה    35%-מערך הסביבה היממתי ו  32%לכדי  

 , על כן לא חלה הרעה בריכוזי הבנזן הסביבתיים לעומת השנה הקודמת. 2020-ב

מערך הסביבה היממתי    0.5%חל"ב בתחנת קיסריה המהווים    5בממוצע יממתי המרביים הגיעו לכדי    הטולואןריכוזי  

 חל"ב(. 80צערך הסביבה השנתי ) 0.6%-עו לחל"ב(. בממוצע שנתי, הרכוזים הגי 1000)

 . 2021מוצגת מגמת הריכוזים היממתיים של בנזן בכל תחנות הניטור כפי שנרשמו בשנת  15בתרשים מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 בהשפעת התנאים מטאורולוגים בשילוב פליטות התחבורה הריכוזיםמגמות 

מעקב אחר מגמות ריכוזי הבנזן הנרשמים בתחנות הניטור החופיות, הראה כי קיימת קורלציה בין ריכוזי הבנזן  

ותחמוצות החנקן הנמדדים בתחנות הניטור החופיות, ועל כן ניתן להסיק כי הם מושפעים בעיקר מפליטות כלי  

בקרבה   בכבישים  הגז   תהמיידיהרכב  אסדת  כגון  רחוקים  מקורות  של  הפליטות  השפעת  מורגשת  ולא  אליהן, 

 ק"מ מהחוף.   10המרוחקת מעל 

עליות ריכוזים בהשפעת התחבורה ניכרת בעקר בעונות החורף והמעבר בעת תנאים מטאורולוגים של אינברסיות 

ו מונעת פיזור יעיל של מזהמים  קרקע הגורמות לריבוי מצבי יציבות של שכבות האוויר הסמוכות לקרקע. תופעה ז

הנפלטים בגובה נמוך )מכלי הרכב(. תנאים אלה, בשילוב עם שכיחות גבוהה של רוחות מהגזרה המזרחית, תורמות  

 ועוד לכיוון תחנות הניטור בעונת החורף. 65,  67, 4, 2לעליות ריכוזי הבנזן ותחמוצות החנקן הנובעים מכבישי 

בשילוב עם שכיחות גבוהה של רוחות   –רוםהופעת הבריזה הימית ואינברסיות  מאידך, עונת הקיץ מאופיינת ב

מערביות ערות )מכיוון הים אל היבשה( במהלך רוב שעות היום, המסייעות לפיזור יעיל של תחמוצות החנקן והבנזן 

ים גבוהים הנובעים ממקור תחבורתי, ולירידת הריכוזים, בהשוואה לעונת המעבר והחורף בהן הריכוזים הסביבתי

 יותר, כאמור לעיל.  

כרמל,  -להלן, מוצגות מגמות ריכוזי הבנזן ]חל"ב[ בתחנות הניטור בתחום איגוד ערים שרון 16בתרשים מס'  

 , בשנתיים האחרונות: חודשיבממוצע 

 2021 האיגוד בשנת בכל תחנות מגמת ריכוזי הבנזן בממוצע יממתי ]חל"ב[  .15תרשים 
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כרמל, בממוצע חודשי בשנים -מגמות ריכוזי הבנזן ]חל"ב[ בתחנות הניטור בתחום איגוד ערים שרון .16תרשים 

2020-2021 

 

 

, מבחינים בעליות ריכוזי הבנזן בחודשי החורף ועונות המעבר, בהשוואה לירידת ריכוזים לעיל 16בתרשים מס' 

 בחודשי הקיץ.  

מוצגות מגמות ריכוזי הבנזן בתחנת מעיין צבי, בממוצע חודשי במהלך כל תקופת המדידה בין    ,10בתרשים מס'  

הקיץ  2019-2021השנים   בעונת  ריכוזים  וירידת  והחורף  המעבר  בעונות  הבנזן  ריכוזי  בעליית  להבחין  ניתן   .

 המאופיינת ברוחות מערביות במהלך שעות היום, בכל תחנות המדידה.  

לאחר    2021-ו  2020, טרם הפעלתה של אסדת לוויתן וגם בשנים  2019מגמה זו, אשר נמדדה לראשונה בשנת  

 הפעלתה בשגרה, מסתמנת כמחזורית וחוזרת על עצמה.
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ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

25.7.19-31.12.21בתחנת מעיין צבי [ ב"חל]מגמות ריכוזי בנזן הממוצע חודשי 

2019 2020 2021

2020 

2021 

 25.7.19-31.12.21בתאריכים  מגמות ריכוזי בנזן בממוצע חודשי ]חל"ב[ בתחנת מעין צבי . 17תרשים 
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 לבין ריכוזי הבנזן xNOמתאם )קורלציה( בין ריכוזי 

 xNOעל מנת לבחון האם קיימת השפעת התחבורה על המדידות, נבדק המתאם בין ריכוזי בנזן ולבין ריכוזי  

בשלושת תחנות הניטור החופיות של האיגוד: קיסריה, מעין צבי   2021בממוצע יממתי, אשר נרשמו במהלך שנת 

להלן, ניתן להבחין במתאם הקיים בין ריכוזי הבנזן לבין ריכוזי תחמוצות החנקן   11ונחשולים. בתרשים מס' 

כמקור עיקרי של הריכוזים   בתחנות הניטור אלו, לאורך כל השנה, דבר המצביע על הפליטות התחבורה

 מופיעות דוגמאות של מתאם על בסיס יממתי בתאריכים נבחרים בתחנות אלו. 12הנרשמים בהן. בתרשים מס' 

 בשנת  ין צבי, קיסריה ונחשולים י, בממוצע יממתי ]חל"ב[ בתחנות מעNOx-מתאם בין ריכוזי בנזן ו .18תרשים 

2021 

 ן צבי  י מעיתחנת   

 

 קיסריה  תחנת  
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    תחנת נחשולים

 

 

, בממוצע שעתי ]חל"ב[ בתאריכים נבחרים בתחנת הניטור החופיות NOx-מתאם בין ריכוזי בנזן ו .19תרשים 

 2021אל מול אסדת לוויתן בשנת 

   29.11.2021תחנת קיסריה בתאריך 

  14.10.2021 בתאריך  תחנת קיסריה
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 12.10.2020-16.10.2020 בתאריכים נחשוליםתחנת 

  

 סיכום מדידות בנזן

על פי ממצאי המדידות שנעשו בתחנות ניטור החופיות אל מול אסדת לוויתן, לא נרשמו שינויים   .1

לריכוזי )לאחר פרק זמן של שנתיים מהפעלת אסדת לוויתן( ביחס  2021משמעותיים בערכי הבנזן בשנת 

 תרם הפעלתה של האסדה. 2019הרקע שנרשמו בשנת 

 לא נרשמו חריגות מערכי הסביבה היממתי והשנתי לבנזן ושאר מזהמים אורגניים. .2

מצביעות על ריכוזי בנזן נמוכים   2021עד    2019מדידות הבנזן בתחנות הניטור של האיגוד במהלך השנים   .3

)  35%-חל"ב( ו  1.2תי )מערך הסביבה היממ  31%אשר נשמרו ברמה שמתחת ל  0.4מערך הסביבה השנתי 

 חל"ב(.  

מגמות הריכוזים בסביבה מושפעות מהתנאים המטאורולוגים בהתאם לעונות השנה. בעונת הקיץ הרוחות  .4

והמעבר,   ותהדומיננטי החורף  עונת  היום.  בשעות  הימית  מהבריזה  כתוצאה  מערביות  הם  היום  בשעות 

המונעו קרקע  באינברסיות  )בעקר  מאופיינת  הקרקע  בגובה  הנפלט  האוויר  זיהום  של  יעיל  פיזור  ת 

עומס תחבורתי בוקר מוקדמות במקביל לשעות  בשעות  פליטות -מהתחבורה(, המתרחשות  כן,  על  בוקר. 

הן מהגזרה המזרחית,   יםהדומיננטיהתחבורה נלכדות בשכבה זו ללא יכולת פיזור. במצבים אלו כיווני הרוח  

 חנות הניטור. על כן, נרשמות עליות ריכוזי תחמוצות חנקן ובנזן בזמנים אלו.  מכיוון הכבישים לכיוון ת

ממקור תחבורתי לבין עליות מקבילות של ריכוזי   xNOברוב המקרים ניתן למצוא מתאם בין עליות בריכוזי   .5

 בנזן. 

 

 2021אירועי זיהום אוויר בשנת 

אירוע זיהום אוויר הוגדר ע"י האיגוד כמצב שבו נרשמת עליית ריכוזים של מזהמים באוויר, ככלי למעקב אחר  

אירוע   רבין".  "אורות  תחנת הכוח הפחמית  כתוצאה מהשפעת הפליטות מארובות  באזור  האוויר  איכות  מגמות 

חמצנית ו/או  -חל"ב גופרית דו  70דקות רצופות ערכים של לפחות    30זיהום אוויר הוגדר כאשר נרשמים במשך  

חל"ב תחמוצות חנקן. ערכים אלו נקבעו על בסיס רבע מהתקן החצי שעתי המקומי המוחלט בתקנות איכות   125

הוגדרה  -אוויר אירועים  בין  ההפרדה  הסביבה.  מערכי  חריגה  מהווה  בהכרח  לא  אוויר"  זיהום  "אירוע  התש"ן. 

  XNO-ו   2SOופות לפחות. אירועים של עלייה בו זמנית בריכוזי  כהפסקה בעליית הריכוזים למשך שלוש שעות רצ

בלבד, נרשמים    XNOנרשמים כאירועים ממקור "אורות רבין", לאחר בדיקת כיוון הרוח. אירועי עליית ריכוזי  

    כאירוע "ממקור אחר", לרוב ממקור פליטות התחבורה. 
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ובתרשימים הבאים, מובאות מגמות מספר אירועי זיהום כפי שנרשמו בתחנות הניטור    16-ו  15בטבלאות מס'  

המושפעות ביותר הן מפליטות "אורות רבין" והן מפליטות התחבורה. תחנות ניטור קיסריה, מעיין צבי, נחשולים 

. לרוב  2020-2017למרות שהן חדשות יחסית והוקמו בין השנים    13וקרון איגוד בנתניה, נוספו השנה לטבלה  

תחנות אלה מושפעות באופן מועט מפליטות תחנת הכוח "אורות רבין", יחד עם זאת, תחנה קרון איגוד בנתניה 

פחם הוסרה מהטבלה לאחר הפסקת פעולתה בתחילת -מושפעת באופן ישיר ממקורות תחבורתיים. תחנת אום אל

 .    65. תחנה זו הייתה מושפעת מפליטות התחבורה בכביש 2021

תרם הפעלתם של אמצעי ההפחתה   2016ספר האירועים ממקור אורות רבין היו משמעותיים יותר לפני שנת  מ

יחידות   ה  6-ו  5בארובות  רבין, בעת שריכוזי  עפ"י המגמה המוצגת   2SO-באורות  יותר.  גבוהים  היו  בסביבה 

 NOx-ו  2SOידה בפליטות  בהמשך, מספר האירועים ממקור אורות רבין הולך ומצטמצם עקב היר  11בתרשים מס'  

לאחר שהופעלו אמצעי ההפחתה כאמור. יחד עם זאת עדיין נרשמים אירועים עקב השפעת יחידות    6-ו  5מיחידות  

 הממשיכות לפעול באמצעות פחם וללא אמצעי הפחתה למזהמים אלו. 4עד  1

לעליות   הקשורים  האירועים  לבלוט  החלו  רבין,  אורות  ממקור  האירועים  במספר  לירידה  עקב    NOxבמקביל 

  1-4עקב השפעת פליטות יחידות ייצור    NOxת התחבורה, למרות שבמקביל, עדיין נרשמות עליות ריכוזי  פליטו

 (. 2021בשנת  NOxבאורות רבין )ראה פרק סיכום מדידות 

 2021מספר אירועים לפי תחנת ניטור ומקור הזיהום בשנת  . 15טבלה

 מקור אחר *                                                                          
אורות 

 רבין

מס'   תחנת ניטור 

 תחנה

 1 בית אליעזר  11    1

 2 חדרה     2    5

 3 ברקאי  0    5

 4 קיסריה  0   0

 5 אליקים  0    3

  6 מעיין צבי  0 0

 7 פרדס חנה     7    2

 8 אליכין  0     0

 9 מנשה     11     3

 10 גבעת עדה 0 0

 11 גן שמואל     4     2

 12 המעפיל     0    0

 13 מגל 0    0

 14 כרמל -ד. אל 0 0

 15 כרם מהר"ל  0    0

 16 עמיקם  0 0

 17 2-קרון איגוד 0 0

 18 קרון איגוד  0 60

 19 נחשולים   0 0

 סה"כ   35 81

 116                                                  אירועים 

 מקור תחבורתי, או מקור תעשייתי אחר- מקור אחר*
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 2021-2002סיכום מספר אירועי זיהום אוויר בתחנות הניטור בין השנים  . 16טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021-2002סיכום אירועי זיהום אוויר בין השנים  . 20תרשים 

 

 מס' אירועים ממקור 

 "אחר" )תחבורה(

 מס' אירועים ממקור 

 תחנת הכוח אורות רבין 

סה"כ מס'  

 אירועים 

 שנה

81 35 116 2021 

130 34 164 2020 

154 54 208 2019 

197 69 266 2018 

263 106 369 2017 

259 126 385 2016 

276 146 422 2015 

307 182 489 2014 

273 178 451 2013 

358 244 602 2012 

461 253 714 2011 

301 213 514 2010 

251 259 510 2009 

361 264 625 2008 

390 206 596 2007 

422 198 620 2006 

418 182 600 2005 

425 308 733 2004 

432 134 566 2003 

513 352 865 2002 
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2021-2002סיכום ארועי זיהום אוויר בין השנים 

כ ארועי זיהום אויר"סה מספר ארועים מתחנת הכוח אורות רבין

מספר ארועי זיהום אויר ממקור אחר (כ ארועי זיהום אויר"סה)פולינומיאלי 
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 בדיקת מגמת מספר אירועים

אירועים בתחנות   116נרשמו סה"כ    2021, בשנה  20, ותרשים מס'  16-ו  15בהתאם לנתונים בטבלאות מס'   •

אירועים   81-מסה"כ כל האירועים, ו  30%אירועים ממקור תחנת הכוח "אורות רבין", המהווים    35הניטור, מהם  

 מכלל האירועים.   70%ממקור "אחר", בעיקר ממקור פליטות התחבורה שמהווים 

, דבר שניתן 2020, לעומת שנת  2021ר בשנת  בסה"כ מספר האירועים בתחנות הניטו  29%חלה ירידה של   •

, SO2בפליטת  10%להסביר ע"י הירידה הנוספת שחלה בפעילות תחנת הכוח אורות רבין שגרמו לירידות של 

 בפליטת החלקיקים.   16%-ו NOxבפליטות  23%

הניטור: לא חל שינוי משמעותי במספר האירועים ממקור אורות רבין שנרשמו בתחנות   2021מאידך, בשנת   •

בשנת    35 לעומת  2021אירועים  הפליטות  .  2020בשנת    34,  ירידת  קצב  האטת  לכך,  הסיבות    SO2אחת 

  . 20תרשים מס' כאמור לעיל, כפי שמופיע ב 2021בשנתיים האחרונות, למרות הירידה הנוספת בשנת 

עקב הפסקת פעולתה במקביל, חלה ירידה טכנית במספר האירועים הנובעים ממקור תחבורתי )מקור אחר(   •

 של תחנת אום אל פאחם ובמקומה נוספה לרשימה תחנת קרון איגוד בנתניה. 

 מפליטות תחנת הכוח אורות רבין רועים לפי תחנות ניטור המושפעות בדיקת התפלגות מספר האי

, מרבית אירועי זיהום ממקור אורות רבין נרשמים בתחנות הניטור בית אליעזר, פרדס חנה,  14עפ"י תרשים מס'  

 מנשה  וגן שמואל.  

,  2021-ב  11במספר האירועים ממקור אורות רבין )  22%,  עלייה של  2021: בתחנה זו נרשמה בשנת  בית אליעזר

 (  2020- ב 5, 2021-ב 1) 2020השוואה לשנת באירועים ממקור אחר ב  80%( וירידה של 2020-ב 9

אירועים    7:  2020-: נרשמה עלייה משמעותית במספר אירועים ממקור אורות רבין בשנה זו בהשוואה לפרדס חנה

 . 2020-ב  3לעומת  2021-ב 2, מלווה בירידה מסוימת במספר האירועים ממקור אחר: 2020- ב 1לעומת  2021-ב

 (. 2020בשנת  1לעומת  2021בשנת  4נרשמה עלייה במספר האירועים ממקור אורות רבין, ) גן שמואל:

 7ולעומת    2020בשנת    4לעומת    2021בשנת    2במספר האירועים מאורות רבין:    50%: נרשמה ירידה של  חדרה

 במספר אירועים ממקור תחבורתי. 25%. עם זאת חלה עליה של 2019-אירועים ממקור אורות רבין ב

לעומת   2021-אירועים ב  11:   2021: גם בתחנה זו נרשמה ירידה במספר האירועים ממקור אורות רבין בשנת  מנשה

. סיבה טכנית אפשרית לכך, הפסקת פעילות תחנת הניטור מסוף חודש יולי  27%המהווים ירידה של    2020-ב  15

ה  זו  תקופה  התחנה.  ציוד  עבודות שדרוג  אוגוסט, עקב  חודש  סוף  נרשמים  ניועד  והיו  יתכן  לכן  שיא הקיץ,  ה 

 אירועים נוספים לו התחנה פעלה . לכן לא ניתן לבצע ניתוח מהימן במקרה זה.  

: בתחנה זו חלה ירידה במספר האירועים ממקור אורות רבין ובאירועים ממקור אחר, עד לאפס: לא נרשמו  אליכין

  2SOנבע מהשפעת פליטות    2020ים שחלה בשנת  באליכין. חלק מעלייה במספר האירוע  2021כלל אירועים בשנת  

- חל צמצום  פליטות ה  לכן  ,2021מבית הדודים של מפעל גת שפעל במזוט, ואשר הוסב לשריפת גז טבעי בשנת  

2OS ו-xNO   .מהמפעל 

ההפחתה במספר האירועים ממקור "אורות רבין" עם השנים נבעה כתוצאה מהפחתה בהעמסת תחנת הכוח, בצריכת  

קר עקב הפעלתם המלאה של סולקנים להפחתת  יובתכולת הגופרית בסוגי הפחם שנצרכו בתחנת הכוח, ובעהפחם  

- ו  5בארובות יחידות הייצור הגדולות,    2017-2016חמצנית ותחמוצות חנקן שהותקנו במהלך  -פליטות גופרית דו

 (.  80%- 90%. )הפחתה של בין 6
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יחידות   זו בפליטות  פחמיות בתחנת הכו  5+6על אף הפחתה  ייצור  יחידות  נותרו ארבע  ח "אורות רבין", עדיין 

)יחידות   פעילות  דו1-4ותיקות  גופרית  פליטות  הפחתת  אמצעי  ללא  עדיין  -(  כן,  על  חנקן.  ותחמוצות  חמצנית 

ממשיכים להירשם בתחנות הניטור הקרובות אירועים שמקורם ב"אורות רבין", למרות שמספרם הופחת משמעותית 

 . בעשרות אחוזים

מס'  בהתאם   ביחידות  20לתרשים  הנ"ל  ההפחתה  מתקני  הפעלת  לאחר  האירועים  5+6,  במס'  הירידה  קצב   ,

 לעומת שיעורי ההפחתה בשנים הקודמות.   3היה גבוה בפי  2021עד  2018בשלושת השנים  

רה בנוגע חלה הפחתה בקצב ההפחתה בפליטות מאורות רבין על כן אין מגמה ברו  2020-2021יחד עם זאת בשנים  

לעליות/ירידות במספר האירועים לפי תחנות הניטור, והריכוזים הנרשמים תלויים בעקר בתנאים המטאורולוגיים 

 המקומיים.  

 לפי תחנות ניטור 2021חמצנית ותחמוצות חנקן בשנת -. ריכוז אירועי גופרית דו21תרשים 
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 השפעת התנאים המטאורולוגיים על התפלגות האירועים  

הכוח   מתחנת  המזהמים  רבין"פליטות  של    " אורות  מגובה  מושפעות    250נעשה  ולכן  הקרקע  פני  מעל  מטרים 

מהתנאים המטאורולוגים ברום. מאידך, פליטות המזהמים מהתחבורה נעשות מגובה פני הקרקע ולכן מושפעות  

 מהתנאים על פני הקרקע.  

הנפלט בע הזיהום  של  יעיל  פיזור  המונעות  רום  באינברסיות  המלווים  סינופטיים  מצבים  שוררים  הקיץ  ונת 

מהארובות הגבוהות ונגרמת "הנחתת" הפלומות לכיוון תחנות הניטור הקרובות מזרחה מתחנת הכוח, בשעות בוקר 

 . ם ימאוחרות וצהרי

בוקר   בשעות  ומתמשכות  חזקות  קרקע  אינברסיות  מתרחשות  נמוכות  קרקע  טמפרטורות  עקב  החורף  בעונת 

מוקדמות וערב. כאמור, אינברסיות אלה מתרחשות בשעות הבוקר מוקדמות והערב אחרי רדת החמה, במהלכן  
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אורות רבין לא מאורות רבין

לפי חודשי  2021בשנת  NOX)( ותחמוצות חנקן )SO2חמצנית )-ריכוז אירועי גופרית דו .22תרשים 

 השנה

 לפי שעות ביממה 2021( בשנת NOX( ותחמוצות חנקן )SO2ריכוז אירועי גופרית דו חמצנית ) . 23תרשים 
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מכלי נמוך,  מגובה  הנפלטים  המזהמים  ללכידת  וגורמות  קרקע,  לפני  נצמדת  קר  אוויר  בשכבת   שכבת  הרכב, 

, בנזן ועוד(. תנאים דומים  NOxאינברסית קרקע זו, דבר הגורם לעליות ריכוזי המזהמים הנובעים מהתחבורה )

, התפלגות האירועים עפ"י חודשי השנה 23-ו  22קיימים בשעות ערב לאחר שקיעת השמש. ראה בתרשים מס'  

 ושעות היממה.

מס'   תרשים  הכ22עפ"י  בתחנת  שמקורם  אירועים  ריכוזים  ,  ועליות  הקיץ,  בחודשי  מתרחשים  רבין  אורות  וח 

 מהתחבורה )מקור אחר(  

, השפעת הפליטות מתחנת מהכוח מורגשת בעונת הקיץ, בשעות בוקר מאוחרות עד אחר  23עפ"י תרשים מס'   

  (. אירועי זיהום אוויר ממקור "אחר" תחבורתי, נמדדים בעונת 17:00  –  16:00עד     10:00  –  9:00הצהריים )

 .  18:00 – 22:00ושעות עומס ערב:  5:00 – 8:00החורף בשעות עומס בוקר  

 

- ו  2SOשל  והריכוזים הסביבתיים    "אורות רבין"תחנת הכוח  של  מגמות הפליטה  

xON 

 " אורות רבין"הפחתת פליטות מתחנת הכוח 

חמצנית, תחמוצות חנקן וחלקיקים מתחנת הכוח -מוצגות מגמות הירידה בכלל פליטות גופרית דו  17בתרשים מס'  

 . 2012-2021"אורות רבין" בתקופה שבין 

)חלקיקים( מארובות תחנת הכוח, נובעת משילוב   PM-ו  x, NO2SOההפחתה ההדרגתית שחלה בפליטות המזהמים  

 הגורמים הבאים:  

ארץ והקמתן של תחנות ירידה בהעמסת תחנת הכוח הפחמית עקב עלייה בשימוש בגז טבעי בתחנות הכוח ב .1

כוח חדשות המוסקות בגז טבעי עקב זמינות הגז. כתוצאה מכך, חלה הפחתה הדרגתית בהיקף ייצור החשמל 

ובצריכת פחם ב"אורות רבין" )וגם בתחנת "רוטנברג" באשקלון(, גם עפ"י תנאי היתר הפליטה שנכנס לתוקף  

 .  2016באוקטובר 

 עפ"י הוראות הצו האישי ותנאי היתר הפליטה, שחלו במהלך השנים, הגבלות על תכולת הגופרית בפחם הנצרך   .2

לתקופות ארוכות של כשנה כל אחת,   2015-2017לסירוגין בשנים    6-ו  5הפסקות ממושכות בפעולתן של יח'   .3

פליטות  לאומי להפחתת  פרויקט  לקראת התקנת מתקני ההפחתה במסגרת  היחידות  ושיפוץ  תחזוקה  לצורך 

 רבין.  מתחנת הכוח אורות 

ביחידות   .4   NOxלהפחתת    SCR-, תחילה מתקני ה2016-2017, בשנים  5+6הפעלת אמצעי ההפחתה החדשים 

,  דבר שגרם 2018החל משנת    6-ו   5.  הפעלה מלאה של כל אמצעי ההפחתה ביחידות  2SO-ולאחר מכן סולקני ה

 לירידה משמעותית נוספת בפליטות בשנים אלו. 

  . הוותיקות  4-ו  1פליטות נוספת כתוצאה מהפסקה ארוכה בפעילות של יחידות ייצור  חלה ירידת    2019בשנת   .5

  6-ו  5חודשים, בזמן שכל אמצעי ההפחתה ביחידות    11לא פעלה    4חודשים ויחידה    3.5לא פעלה    1יחידה  

 פועלים. 

לווה  במסגרת דרישות היתר הפליטה מ 1-4ימי פעילות ביחידות הייצור  177חל קיזוז של   2020בשנת  .6

בירידת פליטות  נוספת. כמו כן, בשנה זו ירד ייצור החשמל כתוצאה מירידה בפעילות המשק עקב משבר 

 הקורונה והמגבלות שהוטלו ע"י המדינה.

בפליטות   2SO  ,23%בפליטת    10%:  2020נרשמה ירידה נוספת בפליטות מתחנת הכוח, לעומת    2021בשנת    .7

NOx  וירידה בצריכת    14.5%ירידות אלה נבעו מצמצום בהיקף ייצור החשמל של   בפליטת החלקיקים.    16%-ו

 .13.4%הפחם של 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחינת השפעת ההפחתה בפליטות גופרית דו חמצנית מ"אורות רבין" על הריכוזים בסביבה  

סביבתיים באוויר באזור האיגוד נובעים ברובם המכריע מפליטות ארובות   2SOריכוזי גופרית דו חמצנית   .1

 תחנת הכוח הפחמית "אורות רבין".  

מקומיים ואזוריים נוספים כגון תחבורה    ריכוזי תחמוצות חנקן וחלקיקים בסביבה מושפעים גם ממקורות .2

 ואבק ממקורות טבעיים לצד מעשי ידי אדם כגון תעשייה, תחבורה ועוד.  

עפ"י המדידות בתחנות הניטור    2021לבין    2008בסביבה בין השנים    NOx-ו  2SOנבדקו מגמות ריכוזי   .3

השנים לאורך  נמצאו  אשר  הכוח  לתחנת  הקרובות  בתחנות  בעיקר  האיגוד,  ביותר   במרחב  כמושפעות 

השנים  לאורך  נרשמו  ובהן  המעפיל,  אליכין,  מנשה,  גן שמואל,  חנה,  פרדס  אליעזר,  בית  מפליטותיה: 

 המספר הגדול ביותר של "אירועי זיהום" שמקורן בארובות "אורות רבין".

 

לרבות תחזית לאחר שימור   2SOבדיקת מגמות הריכוזים היממתיים ועמידה בתקן הסביבתי היממתי של  

 1-4יחידות 

שנרשמו    2SO, מוצגים הריכוזים הסביבתיים המרביים בממוצע יממתי של  25ותרשים מס'    71בטבלה מס'   .1

 בתחנות הניטור המושפעות ביותר מתחנת הכוח.  

עפ"י הטבלה, בשנים שלפני התקנת האמצעים להפחתת פליטות נרשמו ריכוזים אשר חרגו מערך הסביבה  .2

 חל"ב. 19מתי אשר בתוקף כיום: הימ

בפרדס   77%-בשיעור של כ 2SOבתחנות ניטור אלה מובחנת מגמת ירידה בערכי הממוצעים היממתים של  .3

 (. 2021לבין  2012בבית אליעזר )בין השנים  40%-( וכ2021לבין  2011חנה בשנים האחרונות )בין השנים 

רוב התחנות בערך הממוצע היממתי המרבי לעומת  חלו עליות ריכוזים ב   2021עם זאת, יצוין כי בשנת   .4

. מכיוון שחלה ירידה בפליטות מתחנת הכוח אורות רבין, ההסבר לתופעה 2020הערכים שנרשמו בשנת  

 הינה בתנאים המטאורולוגיים בלבד.

-5של המשך הפעלת יחידות    2022האיגוד הריץ מודל פיזור מזהמים שבחן את ההשפעה העתידית לשנת   .5

, על השינוי בריכוזים הסביבתיים. תוצאות המודל 1-4י ההפחתה ויציאה לשימור של יחידות  עם אמצע  6

- 44%יובילו להפחתה של    5-6והפעלת אמצעי ההפחתה פליטות ביחידות    1-4מצביעות כי שימור יחידות  

ים אל בריכוזי הגופרית הדו חמצנית בסביבה לעומת המצב כיום וכמו כן יביאו את הריכוזים הסביבתי  62%

 מתחת לערכי איכות אוויר אשר נקבעו בתקנות אויר נקי.
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 2008-2021)חל"ב( בין השנים   SO2ריכוזים מרביים בממוצע יממתי של   .17טבלה 

 אליכין בית אליעזר  מנשה גן שמואל  פרדס חנה  שנה

2008 16 17.7 9.5 17.4 9.5 

2009 18.3 25 10.2 17.4 14.3 

2010 23.7 17.8 9.1 15.7 8.0 

2011 30.7 13.6 22.2 19.1 12.5 

2012 13.3 11.6 6.5 20.4 20.7 

2013 20 14 9.8 23.5 11.8 

2014 17 13.1 6.4 12 11.0 

2015 13 11.4 14.9 21 11.5 

2016 12 8 12.5 15 10.4 

2017 16 12.3 9.8 16 16.0 

2018 9 10.2 9.5 13 8.0 

2019 9.3 6.8 12.5 11.9 10.1 

2020 5.2 5.8 8.7 8.0 12.2 

2021 7.0 6.5 7.6 12.1 4.9 

 19 ערך סביבה יממתי 

 8 (2021ערך יעד יממתי )
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ת מתחנת הכוח המושפעו]חל"ב[ בממוצע יממתי בתחנות הניטור  SO2חמצנית -מגמת ריכוזי גופרית דו . 25תרשים 

 2008-2021"אורות רבין" בין השנים 
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 , בממוצע שנתי2SOמגמות ריכוזי גופרית דו חמצנית 

בתחנות הניטור המושפעות    2021לבין    2008בין השנים    2SOמוצגת מגמת הממוצעים השנתיים של    26בתרשים מס'  

ביותר מתחנת הכוח "אורות רבין". לאורך השנים קיימת מגמת ירידה בריכוזים השנתיים בתחנות הניטור. לדוגמא: 

  42%-בתחנת הניטור בפרדס חנה, ב  71%-ב  2SOחלו ירידות בערך הממוצע השנתי של    2021ועד    2012בין השנים   

 בגן שמואל. 56%-ר ובבית אליעז

מתחנת הכוח אורות רבין, בשנה האחרונה, ניתן להבחין    2SOשחלה בפליטות    10%-יש לציין שלמרות הירידה בכ

בחלק מהתחנות, המוסברת   400%-100%של בין    2020בהשוואה לשנת    2021בעלייה בריכוזים השנתיים בשנת  

 שמרת מגמת הירידה הכללית בריכוזים.. עם זאת, נ2021ע"י השפעת התנאים מטאורולוגיים בשנת 

 

 xNOבחינת המגמות השנתיות של תחמוצות חנקן 

בתחנות    2021ועד    2008מוצגת מגמת ריכוזי תחמוצות חנקן סביבתיים בממוצע שנתי בין השנים    27בתרשים מס'  

  NOxבפליטות    75%-הניטור המושפעות ביותר מפליטות תחנת הכוח אורות רבין. בין שנים אלו חלה ירידה של כ

כוזים הסביבתיים השנתיים בסביבה. מתחנת הכוח. על פי התרשים מבחינים במגמה כללית של ירידת מתונה ברי

אחת הסיבות לכך, ההפחתה בפליטות המזהם ע"י תחנת הכוח, לדוגמה, בתחנת ניטור בית אליעזר, המושפעת 

, והפחתה דומה בשאר תחנות:  2021לבין    2011בין    33%באופן ישיר מפליטות תחנת הכוח חלה הפחתה בריכוזים של  

דס חנה. הסבר לשוני בין מגמות גופרית דו חמצנית לבין תחמוצות החנקן  בפר  36%במנשה,    33%בגן שמואל,    29%

קר מהתחבורה יהנפלטים ממקורות נוספים, בע  NOxנת הכוח ברובו המכריע, לעומת  חנו מתיה  2SO- הוא שמקור ה

- בחלק מהתחנות, של כ  NOxחלה עלייה בריכוזי    2021, בשנת  2020בכבישים. עפ"י התרשים, בהשוואה לשנת  

 בגן שמואל ומנשה, ובחלקן האחר לא חל שינוי )בית אליעזר, פרדס חנה(.  17%

ת רבין, הנובעת  מוסברת ע"י הירידה בפליטות המזהם מתחנת הכוח אורו  2008-2021המגמה הכללית בין השנים  

התחבורה  למזהם,  נוסף  משמעותי  מקור  ונוכחות  השנים,  עם  הכוח  בתחנת  פחם  בצריכת  הדרגתית  מירידה 

 בכבישים.  
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המושפעות מתחנת הכוח "אורות  ]חל"ב[ בממוצע שנתי בתחנות הניטור  SO2מגמת ריכוזי גופרית דו חמצנית  . 26תרשים 

  2008-2021רבין" בין השנים 
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עפ"י התרשים נבעה מצמצום נפחי התחבורה בשנה זו עקב המגבלות   2020הירידה בריכוזים המובחנת בשנת  

 שהוטלו ע"י המדינה על המשק למניעת הפצת מחלת הקורונה.

 

 

 סיכום ומסקנות 

אורות "מדיניות משרד האנרגיה בשנים האחרונות להפחתת השימוש בפחם במשק ייצור החשמל בתחנת הכוח   .1

יחידות    "רבין הגדולות,  הייצור  יחידות  בשתי  פליטות  להפחתת  אמצעים  לירידה  5-6והתקנת  הביאה   ,

 משמעותית בפליטות המזהמים מארובות תחנת הכוח לסביבה.

חמצנית ותחמוצות -את פליטות הגופרית הדו  86%-הפחיתו ב  5-6מתקני הפחתת הפליטות שהותקנו ביחידות   .2

 דות אלה ביחס לפליטות לפני התקנת האמצעים.בפליטות החלקיקים ביחי 63%-חנקן ו

בפליטות   10%-מצביעים על ירידה נוספת של כ  2021נתוני סך כל הפליטות מתחנת הכוח אורות רבין לשנת   .3

. הירידות בפליטות 2020בפליטות חלקיקים ביחס לשנת    16%-בתחמוצות חנקן ו  23%של גופרית דו חמצנית,  

 .חלו כתוצאה מהפחתה בייצור החשמל

כתוצאה מההפחתה בפליטות לאורך השנים, ניכרת מגמת ירידה בריכוזי גופרית דו חמצנית בסביבה בממוצע  .4

בתחנת הניטור   77%-ב 2SOחלו ירידות בערך הממוצע השנתי של  2021ועד   2012שנתי. לדוגמא בין השנים  

 בגן שמואל.  45%-בבית אליעזר ו 42%-בפרדס חנה, ב

תחמוצות חנקן מתחנת הכוח, מגמת ירידה בריכוזים השנתיים הסביבתיים של   למרות הירידה בפליטות של .5

 , היות וריכוזי תחמוצות חנקן בסביבה מושפעות גם מתחבורה.30%-ותר, של כיתחמוצות חנקן היו מתונות 

גרמה לירידה ניכרת במספר "אירועי זיהום" האוויר שמקורם   6-ו  5התקנת אמצעי הפחתת פליטות ביחידות   .6

ללא אמצעי   1-4ת הכוח אורות רבין. עם זאת, עדיין ניתן לזהות אירועי זיהום כתוצאה מפעילות יחידות  מתחנ

 הפחתת פליטות. 
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 המעבדה לכימיה אנליטית )מעבדת השפכים(

גוף מקצועי    ושמה לעצמה מטרה להיות 1981הוקמה בשנת    קולחים המעבדה לכימיה אנליטית לבדיקות שפכים ו

עבור רשויות ותעשיות הנמצאות ברחבי האיגוד. דגימות אלו נבדקות   קולחיםדגימות שפכים וומרכז נתונים עבור  

מידי יום ממגוון רחב של גופים המזרימים שפכים לקווי ההולכה הציבוריים וזאת על מנת ולהבטיח את תפקודם 

 התקין של מכוני הטיהור באזור.

לספק שירותי בדיקה העונים על דרישות הרשויות השונות תוך הקפדה על התאמה לנוהלי  נהימדיניות המעבדה ה

הבדיקות, תקנים ותקנות לאומיים ובינלאומיים מחייבים. כאשר, חלק ניכר מפעילות המעבדה הינו ביצוע הדיגום  

דתיות המסופקות באופן מקצועי ומוסמך. הדיגום והטיפול המקדים בדוגמה עומד בבסיס אמינות התוצאות המעב

לאגף תעשיות   בין מעבדת השפכים  תיאום  באיגוד מאפשרת  ובדיקות  דיגומים  ידי המעבדה. הפעלת מערך  על 

משלב הבדיקה ועד ניתוח התוצאות. מעבדת השפכים מספקת תוצאות אמינות מהשטח עליהן ניתן להתבסס לצרכי  

אירועי הזרמות חריגות  ם,איגוד, רישוי עסקיאסדרה סביבתית במסגרת כללי תאגיד מים וביוב, חוק העזר של ה

 .וגלישות לסביבה, תכנון סביבתי וכיוצא בזה

ו שפכים  של  כימיות  בדיקות  מבצעת  תחת   קולחיםהמעבדה  ופועלת  ואיכותם  הרכבם  לקביעת  שונים  מסוגים 

מיומנ השוואת  במבחני  שנה  בכל  המעבדה משתתפת  אלו  בסטנדרטים  מעמידה  כחלק  מחמירים.  ות   סטנדרטים 

((Proficiency Testing    בינלאומיים המעידים על כשירותה לספק תוצאות מהימנות. בכל שנתיים עוברת המעבדה

. כמו כן, בכל  ISO17025חידוש הסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לצורך שמירה על תקן האיכות 

רשימת המעבדות המוכרת של משרד  שלוש שנים עוברת המעבדה מבדק של משרד הבריאות וממצבת את עצמה ב

מאופיינות  באיגוד  השפכים  ידי מעבדת  על  המסופקות  הבדיקות  תוצאות  לעיל  האמור  מכל  כתוצאה  הבריאות. 

קוחות המעבדה ניתן למנות מכוני טיהור שפכים, רשויות מקומיות, מפעלי בין לברגישות גבוהה ואמינות מוכחת. 

 תעשייה, תאגידי מים וביוב ועוד. 

 

 : תחומי העיסוק של המעבדה

 ביצוע דיגומים ובדיקות של שפכים כדי לקבוע את איכות הזרמתם למערכת הביוב.  .1

 כדי לקבוע את איכותם להשבה.  קולחיםביצוע דיגומים ובדיקות של  .2

 ביצוע דיגומים ובדיקות של בוצות כדי לקבוע את סיווגם ואיכותם.  .3

 מתן שרותי דיגום ללקוחות מכל רחבי הארץ. .4

 

 מכשור במעבדהה

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

בתחומי לעבודה  מתכות UV-Vis ממוחשב  למדידת  - ICP-OES (Inductively Coupled Plasmaומכשיר 

Optical Emission Spectroscopy )   המאפשרים אנליזה מהירה אמינה במספר רב של יסודות בו זמנית, ברגישות

מכשיר  כגון    . בנוסף קיימים מגוון רחב של מכשירים אנליטיים הבאים לתת מענה למגוון בדיקותובדיוק גבוהים

כן,    ועוד. כמו  מכשיר לבדיקת חנקן כללי שמקורו בחומרים אורגנים ובאמוניה,  לבדיקת צריכת חמצן ביוכימית

מעבדת האיגוד מצוידת במכשירי דיגום אוטומטיים המוצבים בשוחות הביוב ודוגמים בכל שעות היממה. מכשור  

להזמנה.  בהתאם  הלקוחות  אצל  מוצב  לבצע    זה  החלה  המעבדה  כי  לציין  מוליכות ובדיקחשוב  לערך  שדה  ת 

 בדיקת שדה זו מאפשרת להגיע למקור המזהם מהר יותר.   . חשמלית
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 סוגי הבדיקות 

קיבלה המעבדה לראשונה הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כך שהורחב מאגר   2003בחודש אפריל  

לכ הסמכה  תעודת  בעלת  המעבדה  כיום  המוסמכות.  הבדיקה  שונות(.   31-שיטות  )אנליזות  כימיים  פרמטרים 

 Standard Methods for the Examination הבדיקות מתבצעות בשיטות סטנדרטיות בינ"ל המתבססות על  

of Water and Wastewater הבדיקות מוכרות ע"י המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות. המעבדה מפעילה .

  Iso/Ies Guide. מערכת אבטחת איכות ופועלת עפ"י נוהלי מדריך האיכות ונהלים מקצועיים בהתאם לדרישות של

, המעבדה עברה בהצלחה מבדק הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. כמו כן, בשנת 2021בסוף שנת  

 בקיט מסחרי. NO3המעבדה הרחיבה את הסמכתה והוסיפה את הטכנולוגיה לבדיקת  2021

   :להלן רשימה חלקית של הבדיקות הנבדקות במעבדה

הגבה השפכים :  ערך  טיב  בהערכת  החשובות  אחת  היא  זו  מדידה  התמיסה  של  בסיסיות  או  חומציות  של  מדד 

והתאמתם  לתקנים השונים. ערכי הגבה קיצונים פוגעים בקווי ההולכה ויוצרים נזקים כלכלים. ערך ההגבה נבדק 

 ית.יבבדיקת שדה מיד

ם עלולים להכיל מלחים חומצות ובסיסים  ון ששפכייומדד ליכולת של תמיסה לעביר זרם, מכ:  מוליכות חשמלית

 די.יבריכוזים שונים, ניתן להעריך את נוכחותם בדוגמא הנבדקת. הבדיקה מתבצעת בשדה באופן מי

ערכים גבוהים מאחר ובדיקה זו מאפשרת לקבוע את ריכוז החומר האורגני בדוגמא הנבדקת,  :  ריכת חמצן כימיתצ

א  לש הקולט  המכון  על  עומס  מהווים  הביולוגיצ.ח.כ  בתהליך  לפגוע  ועלולים  השפכים  אחת    . ת  היא  זו  בדיקה 

 ומהווה מסה קריטית בבדיקות המעבדה.   קולחיםהבדיקות הנפוצות ובשפכים ו

 )ד'( '(ג)

 )א'( )ב'(

מכשירים שנעשה בהם שימוש במעבדה )א( מכשיר לבדיקת צריכת חמצן ביוכימית )ב( מכשיר לבדיקת חנקן   . 3איור

-ICPורו בחומרים אורגנים )ג( מכשיר שדה לבדיקת מוליכות חשמלית ובאמוניה )ד( מכשיר למדידת מתכות כללי שמק

OES 
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 יות. היא מדד לריכוז של החומר האורגני הניתן לפירוק ביוכימי על ידי בקטריות אירוב:  צריכת חמצן ביוכימית

הבדיקה   .זיהום בחומר אורגני עלול לגרום לירידה בריכוז חמצן מומס במים ולפגוע בהתפתחות צומחים וחיים

מאפשרת להעריך את העומס האורגני במתקני טיפול ביולוגי בשפכים ומידת הסילוק של החומר האורגני בתהליך  

הבדיקה .  הטיפול כן,  מי ה כמו  איכות  להערכת  מים  לצורך שימ  קולחיםמיועדת  למקורות  או הזרמה  וש חקלאי 

 .טבעיים

הבדיקה בודקת את משקל החומר הנשאר על פילטר ייעודי לאחר סינון וייבוש. לבדיקה זו  :  כלל מוצקים מרחפים

המקומיים  הטיפול  במתקני  ונקלטים  מהתעשייה  הזורמים  השפכים  איכות  בבקרת  רבה  גם    . חשיבות  זו  בדיקה 

 תקני הטיפול.במוצא מ קולחים קובעת את איכות ה

שמנים ושומנים מזיקים למערכות ההולכה לתחנות השאיבה למתקני הטיפול בשפכים, יוצרים    :שמנים ושומנים

שמנים ושומנים מתחלקים לבדיקת כל השמנים ולבדיקת   . קולחיםסתימות ותקלות במשאבות ופוגעים באיכות ה

שמנים על ידי שמנים מינרלים אשר מקורם ממוסכים מכונאות ותעשיות שונות. הבדיקה מבוצעת על ידי מיצוי ה

 ממס אורגני והפרדת השכבות באמצעות משפך מפריד.

בישול:  לורדיםכ ומלח  כלורית  חומצה  כמו  כלוריד  יוני  רבות מכילות  מזיק     . תרכובות  כלוריד  של  גבוה  ריכוז 

 למערכת מתכתיות ולגידולים חקלאים.

כבדות להרעלת    :מתכות  לגרום  ועלולות  רעילות  בשפכים  הנמצאות  כבדות  הטיפול מתכות  במתקני  הביומסה 

מסוג   חדשני  במכשיר  מבוצעת  הבדיקה  טבעיים.  מים  מקורות  ולהרעלת   ICP OES (Inductively בשפכים, 

Coupled Plasma Optical Emission spectroscopy) .    המכשיר מבוסס על עירור אטומים על ידי פלסמה ומדידת

 פייני לכל יסוד.עוצמת האור הנפלטת על ידי אותם אטומים באורך גל האו

 ייחודיות המעבדה 

מעבדת השפכים באיגוד הינה גוף מקצועי מוסמך שלא למטרות רווח אשר פועלת באופן עצמאי ובלתי תלוי הן  

בדיגום והן באנליזת התוצאות. בנוסף, תחת אותה קורת גג נמצא אגף תעשיות, כאשר לאנשי המקצוע בו ניסיון  

עבור התעשיות השונות. בזכות מאפיינים אלו מסוגלים צוות האיגוד    רב בניתוח תוצאות הבדיקות המתקבלות

בכלל וצוות המעבדה בפרט לתת מענה כולל המאפשר להיכנס לעומקן של בעיות כגון היכולת לקשור את תוצאות 

איתור  ה רחבה יותר של תהליכים, יהבדיקות של כל מפעל לתהליך הייצור ולתהליכי קדם טיפול במפעל, לצד ראי 

 מקור הבעיה וליווי התעשייה במציאת פתרונות טכנולוגים מתאימים.

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

 וכלה בהנפקת תעודה עם תוצאות הבדיקות תחת הסמכה ובאיכות ומקצועיות ללא פשרות.  

הכנות לדיגום תת )ב(  דיגום על גבי סירה במט"ש שרוניםדוגמאות מפעילות מעבדת השפכים: )א(   .4איור 

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

 מתעשיית המזון 

 

 

 

 )א'( 

((

( ג)
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 1202סיכום עיקרי העשייה של מעבדת השפכים בשנת 

, הוסיפה הסמכה  המעבדה גייסה כוח אדם נוסף, עברה את מבדקי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהצלחה

 ועברה את מבחני השוואת מיומנות בין לאומיים בהצלחה. לטכנולוגיה חדשה

על עצמה   ולקחה  לקוחותיה  הגדילה את  רביםבמהלך השנה המעבדה  פרויקטים  לפעילות השוטפת  בין    . מלבד 

   שפכי מזון ותעשיות הכימיה. ,מסוגים שונים כמו שפכי רפתותלקוחות המגזרים הנדגמים ניתן למצוא את 

מתארת    1טבלה  פרמטרים אשר נבדקו על ידי המעבדה.    15,126דיגומים, המכילים    2,703-במהלך השנה נדגמו כ

  . 2020בהשוואה לשנת  2021ר התבצעו לאורך שנת כמות הפרמטרים והדיגומים אש את

 2020בהשוואה  2021התפלגות של הפרמטרים וכמות הדוגמאות לאורך שנת  .18טבלה 

 חודש
 כמות פרמטרים  כמות דוגמאות 

2021 2020 2021 2020 

 1124 731 183 126 ינואר

 1124 1198 219 199 פברואר

 957 1330 136 229 מרץ

 315 1095 58 176 אפריל

 1081 1018 169 198 מאי 

 1704 1804 266 354 יוני

 971 1444 185 249 יולי

 1262 1650 189 276 אוגוסט

 1297 884 224 163 ספטמבר

 1312 895 205 191 אוקטובר 

 605 1504 223 215 נובמבר

 1428 1573 228 327 דצמבר 

 13180 15126 2285 2703 מצטבר שנתי 

 2197 1261 190 225 ממוצע חודשי 

 18.29% אחוז צמיחה 
 

14.76% 
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 2020בהשוואה לשנת  2021התפלגות חודשית בכמות דיגומים בשנת  . 28תרשים 



73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

325

554

730

928

1282

1531

1807
1970

2161

2376

2703

183

402
538 596

765

1031

1216

1405

1629

1834

2057

2285

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

2021 2020

731

1198
1330

1095
1018

1804

1444

1650

884 895

1504
1573

1124 1124

957

315

1081

1704

971

1262 1297 1312

605

1428

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

ם
רי

ט
מ

ר
פ
ת 

מו
כ

חודש

2021 2020

 2020בהשוואה לשנת  2021כמות דיגומים מצטברת לשנת . 29תרשים 

 2020בהשוואה לשנת  2021התפלגות חודשית בכמות הפרמטרים בשנת  .30תרשים 
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 2020בהשוואה לשנת  2021כמות פרמטרים מצטברת לשנת  .31תרשים 

 

 בכמות הדיגומים.  18.3%ה של י, ועליבתפוקת הבדיקות 14.7%של  היעליהייתה  2021ניתן לראות כי בשנת 

 

 

   2021צעה בשנת בין כמות הדיגומים שתוכננה ובו השוואה .19טבלה 

 

 

 

 

 

דיגומים חריגים ניתן לראות כי בחוף כרמל ובמגידו הביצועים הם מעבר לתכנון, הסיבה העיקרית לכך הינה 

 ופרויקטים בלתי צפויים אשר צפים במהלך השנה.
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 אחוז ביצוע  ביצוע  תכנון מרחב

אור עקיבא, בנימינה, פרדס 

 חנה, פארק קיסריה 
448 382 85% 

 133% 194 146 חוף כרמל 

 94% 162 172 זיכרון יעקב 

 193% 131 68 מגידו
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במרחב האיגוד פועלות תעשיות רבות בעלות פוטנציאל לזיהום סביבתי. אגף התעשיות באיגוד בוחן את מגוון  

סביבתית. האגף  ההשפעות הסביבתיות של כלל התעשיות הקיימות במרחב, מפקח עליהן ומוביל אותן לכדי אסדרה  

טיפול   ומקורות מים,  קרקע  זיהומי  טיפול בשפכים, מניעת  לאוויר,  פליטות מזהמים  ומניעה של  עוסק בבקרה 

 .בחומרים מסוכנים ובפסולת וכן במניעת מפגעים סביבתיים כגון ריח, רעש, קרינה ואסבסט

ת. לצורך כך נדרש האגף להכיר  בשטח האיגוד פועלים יותר מאלף בתי עסק ומפעלים הדורשים התייחסות סביבתי

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  

 .פיקוח על עמידה בתנאים וההנחיותתנאים ברישיון העסק ועד ל

להגנת הסביבה, משרד האנרג בין הרשויות החברות באיגוד לבין המשרד  יה,  האגף מהווה אינטגרטור המקשר 

 ים.  תאגידי המים, חברות כלכליות, משרדי ייעוץ ותכנון, עמותות ופעילים סביבתיים, מכוני מחקר וגורמים נוספ

,פעל האגף לבחינת תשתיות   2017כניסתו של נושא הגז הטבעי למרחב האיגוד בשנת  נוסף לפעילויות אלו עם  ב

 .הגז המוקמות בשטח האיגוד ואת ההשפעות העתידיות מהפעלת מערכות אלו

הפיקוח על התעשיות כחלק מהאסדרה הסביבתית נעשה באופן שוטף וכולל סיורים במפעלים, מעקב אחר ניטור  

דיגומי ארובות,  דיגומי  דעת רציף,  חוות  מתן  שפכים,  דיגומי  פתע,  ובדיקות  תקופתיות  בדיקות  סביבתיים,  ם 

מקצועיות לרשויות וכן ניהול תכתובות והבהרות עם הנהלת המפעלים. יש לציין כי הליכי האכיפה מבוצעים במידת  

 .הצורך ע"י המשרד להגנת הסביבה או הרשויות בהתאם לסמכותם

ור ההשפעות הסביבתיות מפעילות תעשייתית לטובת שיפור איכות חייהם  הקו המנחה העיקרי של האגף הינו מזע

 חייהם של תושבי הרשויות החברות באיגוד.יגוד. של תושבי הרשויות החברות בא

 הצוות המקצועי של האגף פועל מתוקף חוקי עזר וזאת בנוסף לתקנות הארציות:      

  ,למערכת הביוב –כרמל( להזרמת שפכי תעשייה  -חוק עזר לאיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרון •

 . 1996–התשנ"ו

 .1988–התשמ"ז חוק עזר לאיגוד ערים לאיכות הסביבה )תחנת הכוח חדרה()אגרת ניטור זיהום אוויר(, •

 

 

 איכות אוויר בתעשייה 

ת הרשויות בפיקוח על פליטת מזהמים לסביבה מעסקים שונים כגון תחנות כוח, מפעלים השורפים האיגוד מלווה א

 דלק או גז ליצירת קיטור, מפעלים המשתמשים בממסים אורגנים ובחומרים נדיפים בתהליך הייצור ומחצבות. 

"פליטות   הוא  הראשון  עיקריים:  סוגים  לשני  מהתעשייה  לאוויר  המזהמים  פליטת  את  לחלק  מוקדיות"  ניתן 

ניתן להעריך במדויק את ההרכב הכמותי   והאיכותי של המזהמים  המתועלות לסביבה דרך ארובות ובאופן שבו 
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תאם לתהליך ולמזהם ונקבע שנפלטים. הריכוזים הנמדדים בארובה מושווים אל ערכי הפליטה שנקבע ספציפית בה

 לכל עסק בתנאי רישיון העסק או היתר הפליטה.  

הסוג השני הוא "פליטות בלתי מוקדיות" שנוצרת מפליטה בין חומרים נדיפים או חלקיקים אל הסביבה כאשר אין  

ווים  וודאות מוחלטת לגבי המיקום המדויק של מקור הפליטה אך ניתן להעריך את הכמות הנפלטת. במקרה זה מש

 את הריכוזים הנמדדים בסביבה לתקני סביבה ע"פ תקנות אוויר נקי.

 האיגוד מפעיל מערכת פיקוח על מקורות זיהום האוויר מהתעשייה ע"י האמצעים הבאים: 

 בקרה שוטפת אחר ניטור רציף המותקן בארובות המפעלים  •

 ליווי בדיקות מזהמים בארובות המתבצעות ע"י מעבדות מוסמכות •

קות ניטור אוויר סביבתיות ומעקב אחר תוצאות תחנות ניטור סביבתיות המושפעות מפעילות ליווי בדי  •

 ת תעשייתי

 סיורי פיקוח על תנאי רישיון עסק והיתרי פליטה בתעשיות  •

 אורות רבין   וחתחנת הכ

תחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה כוללת שש יחידות ייצור חשמל  

הוקמו    1-4. יחידות  6עד    1יחידות מס'    -   קיטוריות מוסקות בפחם

השנים   מס'  1981-1984בין  יחידות  לארובה   2-ו  1.  מחוברות 

מחוברות לארובה השנייה מדרום.    4-ו   3הדרומית, ויחידות מס'  

השנים     6-ו  5יחידות    בין  לארובה    1995-1996הוקמו  וחוברו 

הוקמה   ביותר,  הצפונית  הרביעית,  הארובה  הגבוהה.  השלישית 

מיחידות   פליטות  להפחתת  לאומית  תכנית  במסגרת  )6-ו  5והופעלה  סולקנים  שני  הקמת  כללה  התוכנית   .(FGD  

  SCRשני מתקני    לשטיפת גזי גופרית דו חמצנית מגזי הפליטה של היחידות ע"י תרחיף מימי של אבן גיר, וכן בניית

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

הגזים מועברים לארובה זו   . כשהם רטובים ואילו הארובה השלישית הגבוהה אינה פעילה ומשמשת כארובת מעקף

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

 .   6או  5של יחידות 

 נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח אורות רבין .20טבלה 

שם יחידת  

 ייצור 

הספק  מרבי ליחידת  

 [ מגוואט]יצור חשמל 
 ארובה 

 גובה הארובה

 [ מטר]

 360 1יחידה 
 250 ( 12דרומית )

 360 2יחידה 

 360 3יחידה 
 250 ( 34מרכזית נמוכה )

 360 4יחידה 

 ()*(6-ו 5צפונית )חדשה() 570 5יחידה 

 ()**(56מעקף ) –מרכזית גבוהה 

250 

 570 6יחידה  300

 סה"כ
מגוואט הספק   2,580

 מותקן 
 ארובות  4
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מועברים לארובה הצפונית החדשה הכוללת שתי ארובות פנימיות, ארובה   6-ו  5(, גזי הפליטה מיח'  FGD)*( לאחר הפעלת הסולקנים )

 פנימית לכל אחת מהיחידות.

)**( ארובה זאת מוגדרת כארובת מעקף והיא אינה פעילה בשגרה. גזי הפליטה נפלטים דרך ארובה זו בזמן תקלה, תחזוקת הסולקנים, 

 הנעות והדממות. 

פחתת פליטות חלקיקים הנקראים משקעים אלקטרוסטטיים, אשר  האמצעים החדשים הנ"ל מתווספים לאמצעי ה

 בעת הקמתן באתר תחנת כוח.  (1-6)הותקנו בכל יחידות הייצור 

 צריכת פחם ואיכותו  ,ייצור חשמל

 . 2020בהיקף ייצור החשמל וצריכת הפחם באתר "אורות רבין" לעומת שנת  15%חלה ירידה של  2021בשנת 

, נשמרת מגמת הירידה בייצור החשמל  (2016-2017)למעט השנים    2012ניתן לראות כי החל משנת    23מתרשים  

נובעת   הירידה  רבין".  "אורות  ווצריכת הפחם באתר  בפחם  עדיפות  ממדיניות של הפחתת השימוש  לייצור  מתן 

נזכיר    . ובשנים האחרונות מעליה בהיקף ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת  תחנות כוח המוסקות בגז טבעיל בחשמ

הגדולות    2017-ו  2016בשנים  כי   הייצור  יחידות  האמצעים    6-ו  5שתי  התקנת  לצורך  לסירוגין  מודממות  היו 

 . 2017חזרו לפעול יחד ברציפות רק במחצית השנייה של שנת   והן להפחתת הפליטות

 2004-2021ייצור חשמל וצריכת פחם בתחנת הכוח "אורות רבין" בין השנים  .32תרשים 

 תכולת הגופרית בפחם

, בעקבות הפעלת  6-ו  5שנצרך ביח'  ההגבלות על תכולת הגופרית בפחם  הוסרו    2018החל משנת  :  6-ו  5יחידות  

( מגזי הפליטה של יחידות אלה. במקום דרישה זו הוחמרה הדרישה  2SOחמצנית )-להפחתת גופרית דו  הסולקנים

מ"ג/מק"ת בממוצע יממתי לעומת ערך הפליטה הקודם ללא סולקנים שעמד על   150לעמוד בערך פליטה מרבי של 

כולת גופרית מרבית של נעשה שימוש בפחם בעל ת  2021כי בשנת  לראות  שלהלן ניתן    מ"ג/מק"ת.  מהטבלה  1,380

0.7%. 
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בתחנת הכוח    4-1בתכולת הגופרית הממוצעת בפחם שנצרך ביחידות    %6חלה ירידה של   2021בשנת  :  4-1יחידות  

  0.60%הוחמרה הדרישה לתכולה מרבית של גופרית בפחם של עד    2017החל משנת    . 2020אורות רבין ביחס לשנת  

. בנוסף נשארה הדרישה של תכולת 0.69%משקלי בכל עת לעומת הדרישה הקודמת לתכולת גופרית מרבית של עד  

הייתה עמידה בדרישות   ,21בטבלה מס'  . בהתאם לנתונים  4עד    1ביחידות    0.43%גופרית שנתית ממוצעת של  

 היתר הפליטה.

 מגמת צריכת הפחם בתחנת הכוח "אורות רבין"  .21טבלה 

 שנה

צריכת  

פחם  

)מיליון  

 טון( 

 תכולת גופרית מרבית )%(  תכולת גופרית ממוצעת )%( 

 5-6יח' 
דרישה  

 בהיתר 
 1-4יח' 

דרישה  

 בהיתר 
 5-6יח' 

דרישה  

 בהיתר 
 1-4יח' 

דרישה  

 בהיתר 

2016 4.39 0.38% 
0.43% 

0.36% 

0.43% 

0.470% 
0.69% 

0.400% 0.69% 

2017 4.79 0.40% 0.36% 0.476% 0.463% 

0.60% 

2018 4.94 0.54% - 0.36% 0.757% - 0.440% 

2019 4.82 0.51% - 0.38% 0.669% - 0.469% 

2020 4.14 0.52% - 0.35% 0.81% - 0.590% 

2021 3.5 0.39% - 0.33% 0.70% - 0.59% 

 6-ו 5הדרישה לתכולת גופרית מרבית בפחם שנצרך ביח' הוסרה    2018*בשנת 

 תכולת אפר בפחם

  2021, בשנת  להלן  33לתרשים מס'  בהתאם  משקלי בממוצע שנתי.    13%היתר הפליטה דורש תכולת אפר מרבית של  

היה    2021-תחנת הכוח עמדה בסף ההגבלה הנדרשת לתכולת האפר בפחם. אחוז האפר בממוצע משוקלל שנתי ב

. סל הפחמים ממשיך להתבסס על שלושה מקורות מהם מייבאים פחם: 2020לעומת    6%של    עליה , המהווה  9.6%

 (.7-9%הנמוכה ביותר ) רוסיה, דרום אפריקה וקולומביה, כאשר הפחם הקולומביאני הינו בעל תכולת האפר 

 תכולת אפר בפחם הנצרך בתחנת הכוח אורות רבין  .33רשים ת

 הפסקות והתנעות 
-5הפסקות והתנעות של היחידות. ביחידות   24 1-4התרחשו ביחידות ייצור  2021בשנת  להלן 22בהתאם לטבלה 

תיקון  עבודות מתוכננות ביחידות ולהפסקות יזומות לצורך    היו  . מרבית ההפסקות הפסקות והתנעות  7התרחשו    6

חלק מהפסקות של היחידות נועדו לצורך חיבור של המחז"מים שנמצאים    1-4ביחידות    תקלות שונות ביחידות. 

10.9%

9.3%

7.8%

9.2% 9.3%

9.9% 9.8%
10.2%

10.8% 10.7% 10.7%
10.9%

10.6% 10.8%

9.7% 9.5%

9.0%

9.6%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ש
ב
 י
ס

סי
ב
ל 

ע
ר 

פ
א

ז 
חו

א

שנה תכולת אפר ממוצעת



80 
 

. קווי מתח 1-4אל קווי המתח הגבוה הקיימים הנקראים אשר מחוברים ליחידות  (  70-80בתהליך הקמה )יחידות  

הפחמיות   1-4ק"ו. חיבור המחז"מים לקווים אלה נועד כדי להחליף בעתיד את יחידות    161אלה נקראים מסדר  

 חדשים. ביחידות ייצור חשמל חדשות ויעילות יותר הפועלות על גז טבעי וכדי לחסוך בהקמת תשתית של קווי מתח  

הנעת יחידת ייצור ב"אורות רבין" היא תהליך מורכב המלווה בפליטות מוגברות של מזהמים לאוויר. התהליך לא  

תמיד מצליח בניסיון הראשון ולעיתים נדרשים מספר ניסיונות התנעה עד אשר מגיעים לשריפה יציבה וסנכרון של  

 היחידה למערכת החשמל הארצית.  

בפליטה מוגברת של מזהמים. הפסקות כאלו יכולות להתבצע הן באופן יזום תוך כדי    הפסקת יחידת ייצור מלווה

ירידה הדרגתית בעומס של היחידה ובאופן מבוקר והן בדחק כך שהפסקות אינן מתוכננות ומתרחשות ע"י מערכת 

גברת עקב  גורמת לפליטת חלקיקים מו  1-4הבקרה של הדוד באופן אוטומטי ובפתאומיות. הפסקה בדחק ביחידות  

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

ו סולקנים  אלקטרוסטטיים,  משקעים  בפליטות,  הטיפול  מתקני  כלל  של  אוטומטית  שגזי  SCR-להפסקה  כך   ,

 הפליטה עוברים לארובת המעקף הגבוהה ללא כל טיפול. 

כי בזמנ וכן בזמני ההתנעה של חשוב לציין  נפסקה בדחק,  יזומה או  בין אם מתרחשת בצורה  יחידה  י הפסקת 

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

דחי החשמל  יבעקבות  חברת  ברוטנברג  הפחמית  הכוח  בתחנות  הפחתה  אמצעי  התקנת  של  הזמנים  בלוחות  ה 

ת העודפות של תחמוצות חנקן וגופרית ברמה הארצית ע"י הפסקת פעילות של בה לבצע קיזוז של הפליטויהתחי

נדרש לקזז בהתאמה   2022-ו  2021,  2020באורות רבין למשך זמן שנקבע בהיתר הפליטה. בשנים    1-4יחידות  

ימי פעילות. האיגוד דרש שהפסקת הפעילות של היחידות תהיה ארוכה ורצופה ככל האפשר מאחר    300-ו  327,  177

  2021בשנת  , גם  2020כמו בשנת  והוספת פעולות כיבוי והנעות שלא לצורך תפגע באיכות חיי התושבים באזור.  

עם זאת, התוכנית עודכנה פעמיים במהלך השנה    חח"י הגישה תוכנית הדממות שאושרה לאחר התייחסות האיגוד. 

 עקב: 

הונעו   4-ו  2(. יחידות  21/05/21עד    10/05/21מבצע "שומר חומות" ) בימי הארץ  בדרום הלחימה אירועי •

המערכת )ינ"מ(. מבצע שומר חומות  להוראת יחידת ניהול בהתאם  -עקב "מצב חירום"    12/05/21בתאריך  

 .תמר מאסדת הגז אספקת והפסקת החשמל  המערך הארצי של ייצור כל על השפיע

הקורונה   הגבוה עקב מגפתלקווי המתח    80-ו  70מים  "מחז עיכובים באספקת ציוד לצורך חיבור יחידות •

 .היחידות ההשבתה של מועדי עיכובים אלה השפיעו על .העולמי השינוע מערך והשלכות על

בהתאם לתוכנית אך הונעה מחדש באותו היום בהתאם   13/08/21הופסקה בתאריך    3בחודש אוגוסט יחידה   •

בתאריך   הופסקה שוב  היחידה  )ינ"מ(.  ניהול המערכת  יחידת  והונעה לאחר שבוע.    20/08/21להוראת 

 של   יכולת האספקה   את  טבעי עברה  בגז  למימוש  ושהיכולת  ארוך   חום   גל  כי צפוי  הנימוקים להפעלות היו 

מנהל,  האחרונים  בשבועות  המאגרים כן  למשק   הנדרשת  הגז  כמות  כל  את  מקבל  לא  המערכת  ועל 

בהתאם   .החשמל מהמגזזת  טבעי  גז  ואספקת  הטבעי  הגז  ייצוא  בנושא  הבהרות  שהתקבלו  לאחר  רק 

  שלא  לכך   לדרישת האיגוד, המשרד להגנת הסביבה אישר את הבקשה לשינוי תוכנית ההדממות בכפוף

  ישימה   אפשרות  ושאין,  2021  לשנת  ימי ההשבתה  בסך  הפחתה  תהיה  לא,  ההנעות  במספר  עלייה  תהיה

 . זו בתקופה בגז המופעלות כוח בתחנות להשתמש

  2האיגוד עקב במהלך השנה אחר עמידה של תחנת הכוח בתוכניות שהוגשו ואף הצליח למנוע הפעלה של יחידה  

בחודש יוני, שלא על פי התוכנית אשר עלולה הייתה לגרום לתוספת פליטות לסביבה. בסיכומו של דבר התחנה 

 ימי הקיזוז ואף עבר את מספר הימים הנדרש.עמדה בדרישות היתר הפליטה לגבי מספר 
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 2020רשימת אירועי הפסקות יזומות ותקלות ביחידות הייצור ב"אורות רבין" במהלך שנת   .22טבלה 

מס'  

 יחידה 
 תאריך החזרה  תאריך הפסקה 

נפילה יזומה  

 או דחק 
 פירוט הסיבה להפסקת היחידה 

 

 

 

 1יחידה 

  

  

  

 יזום  24/03/2021 18/12/2020

לצורך שיפוץ מתוכנן של היחידה, חיבור מסדר חשמל  

נסיונות   5ימים(;   50ק"ו למחז"מ וקיזוז פליטות ) 161

 הנעה עקב תקלה בטורבינה 

 עקב תקלה חשמלית במערכת ויסות דוד  דחק  23/04/2021 23/04/2021

 יזום  30/06/2021 12/06/2021
לצורך השלמת עבודות לחיבור מחז"מ וקיזוז פליטות  

 ימים(  19)

 ק"ו למחז"מ  161לצורך חיבור מסדר חשמל   יזום  04/09/2021 02/09/2021

 

 

 

 

 2יחידה  

  

  

  

 

 דחק  07/01/2021 07/01/2021
עקב תקלה במערכת כיבוי אש בשנאי בית שהפעילה  

 הגנה והפסיקה את היחידה 

 ק"ו למחז"מ  161לצורך חיבור מסדר חשמל   יזום  11/03/2021 10/03/2021

 ימים(  14עקב עודף גנרציה וקיזוז פליטות ) יזום  19/04/2021 05/04/2021

 יזום  13/05/2021 28/04/2021
ימים(; הנעה   15עקב עודף גנרציה וקיזוז פליטות )

 עקב מצב חירום

 יזום  11/06/2021 24/05/2021
ק"ו למחז"מ וקיזוז   161לצורך חיבור מסדר חשמל 

 ימים(  18פליטות )

 עקב רמה נמוכה בתוף )מערכת קיטור(  דחק  15/07/2021 15/07/2021

 ק"ו למחז"מ  161לצורך חיבור מסדר חשמל  יזום  05/09/2021 04/09/2021

 ק"ו למחז"מ  161לצורך המשך חיבור מסדר חשמל  יזום  29/11/2021 05/11/2021

 3יחידה  

  

  

  

  

  

 טיפול בתקלה במערכת קירור ראשית  יזום  05/01/2021 04/01/2021

 יזום  06/04/2021 25/02/2021
  40ק"ו וקיזוז פליטות )  161לצורך טיפול בתקלה בקו 

 ימים( 

 ימים(  19וקיזוז פליטות )עקב עודף גנרציה  יזום  13/06/2021 24/05/2021

 יזום  14/08/2021 13/08/2021
לצורך החלפת מערכת בקרה; הונעה בשל אילוצי  

 מערכת החשמל 

 יזום  27/08/2021 20/08/2021
לצורך החלפת מערכת בקרה, הונעה בשל אילוצי  

 מערכת החשמל 

 יזום  25/01/2022 07/09/2021
  105פליטות )לצורך החלפת מערכת בקרה וקיזוז 

 ימים( 

 

 

 

 

 

יחידה  

4 

  

  

  

  

 יזום  19/04/2021 07/04/2021
ק"ו למחז"מים וקיזוז   161לצורך חיבור מסדר חשמל 

 פליטות

 יזום  12/05/2021 30/04/2021
עקב עודף גנרציה וקיזוז פליטות; הנעה עקב מצב 

 חירום 

 הידראולי טורבינה עקב תקלה בנוזל  דחק  06/06/2021 06/06/2021

 יזום  11/07/2021 14/06/2021
לצורך השלמת עבודות לחיבור מחז"מ וקיזוז פליטות  

 ימים(  27)

 תקלה במערכת מי עיבוי ביחידה  דחק  14/07/2021 14/07/2021

 יזום  13/12/2021 14/09/2021
לצורך שיפוץ מתוכנן של היחידה, חיבור מסדר חשמל  

 ימים(  56ק"ו למחז"מ וקיזוז פליטות ) 161

 

 5יחידה  

  

 לצורך שיפוץ מתוכנן  יזום  11/03/2021 25/09/2020

 עקב תקלה במערכת קירור ראשי  דחק  24/03/2021 23/03/2021

 עקב נזילה בשוקת אטימה  יזום  07/10/2021 01/10/2021
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 מגמות הפחתה במקור של פליטות המזהמים מתחנת הכוח אורות רבין 
 10.4%  של ירידה וכן, רבין  באורות הייצור  יחידות מכלל החשמל  ייצור בהיקף ירידה חלה 2021 בשנת

כפי שניתן  2020 לשנת ביחס חלקיקים בפליטות 28%-ו חנקן בתחמוצות 23.3%, חמצנית-דו גופרית בפליטות

 1-4 יחידות בין בחלוקה רבין אורות הכוח בתחנת הפליטה נתוני של בחינה לאחר ביצוע. לראות בתרשים להלן

 :הבאות המסקנות המפורטת בטבלאות עולות 5-6 ויחידות הישנות

ביחס   ייצור(   ימי  208-ל  ערך  )שווה   שעות ייצור   5,000  של   ירידה  הייתה   הוותיקות  1-4  הייצור   ביחידות .1

 . 2019שעות ייצור ביחס לשנת  1,000וירידה של  2020 לשנת

כפי שנדרש בהיתר הפליטה ועודף   1-4הירידה במספר שעות הייצור נובעת מקיזוז ימי עבודה ביחידות   .2

ייצור חשמל ברמה הארצית בעונות המעבר עקב שילוב של אנרגיה מתחדשת. הירידה בייצור בשילוב של 

ביחס לשנתיים   1-4בהיקף ייצור החשמל ביחידות    20%-וך סייעו לירידה של כעבודה בעומס ממוצע נמ

 האחרונות.  

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

הירידה המשמעותית בצריכת הפחם ובהיקף ייצור החשמל השפיעו על פליטות המזהמים מהארובות של   .4

החנקן    והדממה(: כמות תחמוצות  הנעה  בזמן  התחשבות בפליטות  שגרתית )ללא  עבודה  ן בזמ  1-4יחידות  

 .29.5%-וכמות החלקיקים ירדה ב 10%-הגופרית ירדה ב תחמוצות , כמות 23.7%-ירדה ב

בהיקף   לירידה  תרמו   וצריכת הפחם אשר   החשמל   בהיקף ייצור  7%-כ  של  מתונה  ירידה   חלה   5-6  ביחידות .5

 ל הארובות בתחנת הכח אורות רבין ביחס לשנתיים האחרונות. פליטות המזהמים מכל

בניגוד לשנה    1-4  הינה מיחידות  2021  בשנת  הפליטות  הפחתת  על  העיקרית  שההשפעה  הינה  העיקרית  המסקנה

  2020  בשנת  עבודה  ימי   177,    2019  בשנת  עבודה   ימי  63  של  פעילות  להפסקת  הפליטה  בהיתר   הקודמת. הדרישה 

בשילוב של בקרה צמודה של האיגוד על עמידה בדרישות, ,  1-4  מיחידות  באחת  2021עבודה בשנת  ימי    327  -ו

 .קודמות ביחס לשנים נמוכות מזהמים פליטות על  לשמירה תרמה

 עקב חור בניקוז של הקו החם יזום  09/10/2021 07/10/2021

 עקב תקלה בקרתית במערכת הדוד  דחק  13/10/2021 12/10/2021

 

 6יחידה  

  

 לצורך שיפוץ מתוכנן  יזום  20/06/2021 12/03/2021

 יזום  15/10/2021 06/10/2021
עקב חור בצנרת הדוד; בהנעה בוצע ניסוי להנעה  

 שלא הושלם עקב תקלה בסט מניפות אחד 
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בתחנת הכוח "אורות  1-4ריכוז נתוני ייצור חשמל, צריכת פחם ופליטות מזהמים ביחידות  .23טבלה 

 2018-2021רבין")בעבודה שגרתית( בין השנים 

 חידות י

 1-4 

 2021 2020 2019 2018   שנה

היקף ייצור  

 חשמל

% שינוי ביחס לשנה  

 20.6%- 1.5%- 18.4%- 1.0% קודמת

 שעות ייצור 
% שינוי ביחס לשנה  

 18.0%- 15.5% 21.5%- 6.4% קודמת

 191.9 198.2 232.3 223.6   עומס ממוצע 

 צריכת פחם 
% שינוי ביחס לשנה  

 19.2%- 0.1% 18.4%-   קודמת

SO2  ]12,436.3 13,887.1 16,644.1 19,899.5 ]טון/שנה 

SO2 
% שינוי ביחס לשנה  

 10.4%- 16.6%- 16.4%- 5.9% קודמת

NOx  ]15,924.2 20,878.5 21,194.0 27,270.6 ]טון/שנה 

NOx 
% שינוי ביחס לשנה  

 23.7%- 1.5%- 22.3%- 2.2% קודמת

PM  ]452.1 641.3 635.8 668.1 ]טון/שנה 

PM 
% שינוי ביחס לשנה  

 29.5%- 0.9% 4.8%- 25.3% קודמת

 

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

 2018-2021רבין")בעבודה שגרתית( בין השנים 

 יחידות 

 5-6 

 2021 2020 2019 2018   שנה

היקף ייצור  

 חשמל

% שינוי ביחס  

 7.4%- 29.3%- 16.6% 3.1% לשנה קודמת

 שעות ייצור 
שינוי ביחס  % 

 2.0%- 16.5%- 11.4% 9.1% לשנה קודמת

 344.2 364.2 430.3 411.2   עומס ממוצע 

13,95515,579
19,221

22,001
25,168

29,971
33,999

38,925

48,830

55,304

17,471

22,78824,062

29,71728,683
32,254

42,352

50,394

60,980

69,470

5087067297746927541,0581,0081,5151,237

2021202020192018201720162015201420132012

SO2 [ [שנה/טון NOx [ [שנה/טון PM [ [שנה/טון

 2012-2021בתחנת הכוח "אורות רבין"  בשנים  1-6פליטת מזהמים מארובות של יחידות  .34תרשים 
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 צריכת פחם 
% שינוי ביחס  

 6.4%- 28.3%- 17.4%   לשנה קודמת

SO2  ]1,518.8 1,692.0 2,485.6 2,101.8 ]טון/שנה 

SO2 
% שינוי ביחס  

 10.2%- 31.9%- 18.3% 68.9%- לשנה קודמת

NOx  ]1,547.2 1,909.0 2,840.0 2,163.2 ]טון/שנה 

NOx 
% שינוי ביחס  

 19.0%- 32.8%- 31.3% 28.7%- לשנה קודמת

PM  ]55.8 64.0 91.4 106.1 ]טון/שנה 

PM 
% שינוי ביחס  

 12.8%- 30.0%- 13.8%- 3.6% לשנה קודמת

 

 2021פיקוח על תוצאות הניטור הרציף בארובות תחנת הכוח "אורות רבין" בשנת 

תחנת הכוח, לשם בדיקת עמידתה בדרישות היתר הפליטה  האיגוד מפקח על תוצאות הניטור הרציף בארובות 

 . 30/09/2016שנמסר לחברת חשמל ע"י המשרד להגנת הסביבה לחברת החשמל בתאריך 

מהארובות בתחנת הכוח, עליהם מתקיים מעקב רציף ע"י האיגוד הם: תחמוצות חנקן,  המזהמים העיקרים הנפלטים  

חמצנית וחלקיקים. ריכוז תחמוצות חנקן הנפלטים בארובה הינו כתלות בתכולת החנקן בפחם הנשרף, -גופרית דו

מצנית הוא  . ריכוז הגופרית הדו ח 6-ו 5בטמפרטורת הבעירה וביעילות אמצעי הפחתת המזהם שהופעלו ביחידות 

ביחידות   הם  גם  שהורכבו  המזהם  להפחתת  המערכות  ויעילות  בפחם  הגופרית  בתכולת  ריכוז  6-ו  5כתלות   .

)משקעים   ההפחתה  אמצעי  וביעילות  הנשרף  בפחם  האפר  בתכולת  כתלות  הינו  הנפלטים  החלקיקים 

כל חמש דקות, במרכז  בזמן אמת,    2021אלקטרוסטטיים(. נתוני פליטה מארובות "אורות רבין" התקבלו בשנת  

הבקרה באיגוד, ממדי הניטור הרציפים המותקנים בארובות עפ"י דרישת היתר הפליטה. פרט לריכוזי המזהמים  

ודים, נפח גזי הפליטה, ומתקבלים באיגוד פרמטרים תפעוליים נוספים כגון עומס היחידות, כמות הפחם המוזן לד

יטה ועוד. נתוני הניטור הרציף של ריכוזי המזהמים בארובות טמפרטורה בארובה, אחוז חמצן ולחות של גזי הפל

 מתקבלים באיגוד כערכים מנורמלים.  

מערכת רכש  האיגוד  הכוח,  תחנות  נתוני  על  והפיקוח  הבקרה  את  לייעל  מנת  בשם על   (PIPredictiveחדשה 

Insights)ים וכפועל יוצא להוציא  , שהינה בעלת יכולת איסוף, ניתוח והצגה בזמן אמת לכמויות גדולות של נתונ

 התראות על תקלות וחריגות בנתונים. 

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

 הבאה.

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

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

 [מ"ג/מק"ת] 6-ו 5יחידות  [מ"ג/מק"ת ] 1-4יחידות  מזהם

 150 1,380 חמצנית -גופרית דו

 150 1,300 תחמוצות חנקן 

 (2018)החל משנת  20 50 חלקיקים 

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

 של יחידת ייצור חשמל התקיימו תנאים אלה:

 אינו עולה על ערכי הפליטה. יממה ממוצע תקף של כל מדידות הניטור במשך   .1
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 תקף של מדידות הניטור אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה שנקבעו. שעתימממוצע  .2

ערך סטטיסטי    הינורווח בר סמך"  ממוצע תקף" הינו הריכוז הממוצע שנמדד בארובה בהפחתה של רווח בר סמך. " "

כ ומחושב  מדידה  של  הוודאות  אי  את  הפליטה  30%  -המייצג  ו  מערך  חלקיקים  של    20%  - של  הפליטה  מערך 

גופרית דו חמצנית. הערך המתקבלתחמו בניטור   מגדיר טווח סביב התוצאה המתקבלתלמעשה    צות חנקן ושל 

. על כן מבצעים את ההשוואה  95%בהסתברות של    " של המזהם בארובההאמיתי  "הריכוזאשר בתוכו נמצא    הרציף

 של הריכוז הנמוך ביותר בטווח אל מול תקן הפליטה.

 יגה מערכי הפליטה הנ"ל במקרים הבאים:עם זאת, היתר הפליטה מאפשר חר

 שעות לשנה. 120בעת תקלה באמצעי טיפול שניוני בגזי פליטה שהותקנו, עד  •

 בעת תקלה ביחידת ייצור. •

 בזמני הנעה והדממה של יחידת ייצור. •

 בעת ביצוע בדיקות קבלה לאמצעים חדשים להפחתת פליטות מזהמי אוויר וציוד חדש ביחידת ייצור. •

 ביצוע בדיקות כיול, בדיקות כשירות, תחזוקה מונעת וכדומה על פי תכנית שאושרה מראש.בזמן  •

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

חמצנית -של המזהמים: חלקיקים, תחמוצות חנקן וגופרית דו  בטבלאות ובגרפים להלן מרוכזים הערכים המירביים

. הערכים המוצגים כוללים ריכוזים גבוהים "אורות רבין"שנמדדו בניטור הרציף בכלל הארובות של תחנת הכוח  

שהתקבלו עקב תקלות אך אינם כוללים את הערכים שהתקבלו בזמני הנעה והדממה. הסברים על החריגות מרוכזים  

 ם תוצאות הניטור הרציף".בפרק "סיכו

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

 2021"אורות רבין" בשנת  בתחנת הכוח

 ארובה חדשה  

 6 ידהיח

 ארובה חדשה  

 5  ידהיח

 ארובה אמצעית 

 (34) 

 ארובה דרומית 

 (12 ) 
 חודש 

 ינואר  1,145 979 0 157

 פברואר 844 835 0 181

 מרץ 990 887 129 106

 אפריל  859 1,242 171 0

 מאי  729 590 111 0

 יוני  713 536 107 93

 יולי  925 814 104 152

 אוגוסט 806 653 121 103

 ספטמבר  906 947 110 79

 אוקטובר 776 0 324 70

 נובמבר 1,114 0 98 81

 דצמבר  893 948 503 303

 ערך מרבי 1,145 1,242 503 303

 תקן 2,760 2,760 300 300
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מארובות תחנת   (NO) סיכום ריכוז שעתי מרבי )לאחר הפחתת רווח בר סמך( של תחמוצות חנקן  .27 טבלה

 2021 " לשנתאורות רבין"הכוח 

 ארובה חדשה  

 6 ידהיח

 ארובה חדשה  

 5  ידהיח

 ארובה אמצעית 

 (34) 

 ארובה דרומית 

 (12 ) 
 חודש 

 ינואר  1,040 1,063 0 153

 פברואר 1,030 1,086 0 204

 מרץ 963 850 456 113

 אפריל  838 1,205 158 0

 מאי  879 1,021 134 0

 יוני  935 988 308 271

 יולי  848 942 125 122

 אוגוסט 866 943 121 116

 ספטמבר  745 900 116 115

 אוקטובר 918 0 461 248

 נובמבר 1,010 0 355 111

 דצמבר  893 1,255 107 102

 ערך מרבי 1,040 1,255 461 271

 תקן 2,600 2,600 300 300

1380, 4-1תקן 
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ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

וז 
יכ

ר
/ג"מ)

"מק
(ת

חמצנית מארובות אורות רבין  -רי ו  יממתי מרבי של גו רית דו

2021לשנת 

(34)ארובה אמצעית (12)ארובה דרומית FGD SO2_Nארובה  FGD SO2_N6ארובה  1-4תקן  5-6תקן 

)לבקש מיונת   2021( מארובות אורות רבין לשנת SO2חמצנית )-ריכוז יממתי מירבי של גופרית דו .35תרשים 

 את הגרף המקורי( 
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  2021מארובות תחנת הכוח אורות רבין לשנת  (NO) ריכוז שעתי מרבי של תחמוצות חנקן  .36תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 2021"אורות רבין" לשנת 

 ארובה חדשה  

 6 ידהיח

 ארובה חדשה  

 5  ידהיח

 ארובה אמצעית 

 (34) 

 ארובה דרומית 

 (12 ) 
 חודש 

 ינואר  912 1,002 0 101

 פברואר 840 958 0 104

 מרץ 789 605 132 96

 אפריל  766 908 93 0

 מאי  748 894 90 0

 יוני  893 910 95 80

 יולי  760 815 86 83

 אוגוסט 768 831 71 81

 ספטמבר  658 750 81 79

 אוקטובר 728 0 133 88

 נובמבר 924 0 86 76

 דצמבר  789 1,141 64 66

 ערך מרבי 924 1,002 133 104

 תקן 1,300 1,300 150 150

2600, 4-1תקן 

300, 6-5תקן 
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ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

ז 
כו

רי
(

/ג"מ
ק

מ
"

(ת

רי ו  שעתי מרבי של תחמוצות חנקן מארובות אורות רבין  

2021לשנת 

(34)ארובה אמצעית (12)ארובה דרומית FGD NO_Nארובה  FGD NO_N6ארובה  1-4תקן  5-6תקן 
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  2021 מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" לשנת (NO) ריכוז יממתי מרבי של תחמוצות חנקן  .37תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סיכום ריכוז שעתי מרבי )לאחר הפחתת רווח בר סמך( של חלקיקים מארובות תחנת הכוח "אורות רבין"   .29  טבלה

 2021לשנת 

 ארובה חדשה  

 6 ידהיח

 ארובה חדשה  

 5  ידהיח

 ארובה אמצעית 

 (34) 

 ארובה דרומית 

 (12 ) 
 חודש 

 ינואר  85 51 0 0

 פברואר 64 52 0 0

 מרץ 72 46 0 0

 אפריל  43 67 0 0

 מאי  42 51 0 0

 יוני  120 114 0 0

 יולי  74 65 2 0

 אוגוסט 106 93 0 3

 ספטמבר  62 42 0 0

 אוקטובר 187 0 0 0

 נובמבר 121 0 1 1

 דצמבר  59 82 0 0

 ערך מרבי 187 114 2 3

 תקן 100 100 40 40
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ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

ז 
כו

רי
(

/ג"מ
ק

מ
"

(ת

רי ו  יממתי מרבי של תחמוצות חנקן מארובות אורות רבין  

2021לשנת 

(34)ארובה אמצעית (12)ארובה דרומית FGD NO_Nארובה  FGD NO_N6ארובה  1-4תקן  5-6תקן 
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   2021מרבי של חלקיקים מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" לשנת   שעתיריכוז  .38תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 2021רבין" משנת 

 ארובה חדשה  

 6 ידהיח

 ארובה חדשה  

 5  ידהיח

 ארובה אמצעית 

 (34) 

 ארובה דרומית 

 (12 ) 
 חודש 

 ינואר  7 16 0 0

 פברואר 3 18 0 0

 מרץ 20 17 0 0

 אפריל  4 23 0 0

 מאי  11 21 0 0

 יוני  34 38 0 0

 יולי  20 30 0 0

 אוגוסט 45 47 0 0

 ספטמבר  15 18 0 0

 אוקטובר 31 0 0 0

 נובמבר 33 0 0 0

 דצמבר  17 27 0 0

 ערך מרבי 45 47 0 0

 תקן 50 50 20 20
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ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

ז 
כו

רי
(

/ג"מ
ק

מ
"

(ת

רי ו  שעתי מרבי של חלקיקי  מארובות אורות רבין  

2021לשנת 

(34)ארובה אמצעית (12)ארובה דרומית FGD Dust_Nארובה  FGD Dust_N6ארובה  1-4תקן  5-6תקן 
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   2021ריכוז יממתי מרבי של חלקיקים מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" לשנת  .39תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום תוצאות הניטור הרציף 

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

שעות לשנה; בעת תקלה ביחידת ייצור; בזמני הנעה והדממה של יחידת ייצור; בעת ביצוע בדיקות קבלה   120עד  

זמן ביצוע בדיקות כיול, בדיקות  לאמצעים חדשים להפחתת פליטות מזהמי אוויר וציוד חדש ביחידת ייצור; וב

 כשירות, תחזוקה מונעת וכדומה על פי תכנית שאושרה מראש.  

 1-4חריגות ביחידות 

ביחידות   לעיל,  המפורטות  להחרגות  חריגה  1-4בנוסף  מותרת  מערך  שעתית  ,  שניים  פי  של  חלקיקים  מריכוז 

 חת. מכלל הממוצעים השעתיים במהלך שנה א 5%מ"ג/מק"ת( של  100הפליטה )

כל החריגות   ובטבלאות הבאות מפורטות  בריכוז החלקיקים    2021היממתיות שהתרחשו במהלך שנת  השעתיות 

 . הטבלה אינה כוללת ריכוזים חריגים שהתקבלו בזמן הנעה או הדממה של יחידה.   34-ו 12בארובות 

מספר שעות החריגה השעתיות   . חריגות שעתיות בריכוז החלקיקים מערך הפליטה השעתי  12נרשמו    12בארובה  

כמו  מהזמן המותרים, 5%-. ערך זה נמוך מאד יחסית ל0.1%-מסה"כ שעות התפעול השנתי של היחידות, מהווה כ

 לא נרשמה חריגה מדרישות היתר הפליטה. על כן, . יממתיבממוצע  ותחריגלא נרשמו  כן

התקבלו   גבוהים  בהספק  בעיקרערכים  מופעלות  הייצור  יחידות  מאוד    כאשר  המשקע  גבוהים  שיעילות  מכיוון 

 האלקטרוסטטי יורדת בעומסים גבוהים.  

ויסות דוד  עקב ביצוע כיול    09/06/2021בתאריך  בממוצע שעתי    ה אחתחריג   נרשמה   34בארובה   של מערכת 

שבמהלכה בוצעו שינויי עומס  חדים ומהירים ביחידה. לא נרשמו חריגות בממוצע היממתי. לא נרשמה  ,  4יחידה  

 היתר הפליטה מאחר וחריגות בזמן עבודות כיול אינן מוגדרות כחריגה. מדרישותחריגה 

ובריכוזי תחמוצות חמצנית  -לא נרשמו חריגות בריכוזי הגופרית הדו  2021פרט לחריגות בחלקיקים, במהלך שנת  

 .1-4חנקן בארובות של יחידות  
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. תקן ממוצע  2021בשנת  פירוט אירועי חריגות בריכוז החלקיקים בארובות תחנת הכוח "אורות רבין" .31טבלה 

 מ"ג/מק"ת  100שעתי 

 תאריך ושעה  מזהם ארובה 

ריכוז מזהם אחר 

הפחתת רב"ס   

 מ"ג/מק"ת 

 סיבה 

 בעומס גבוה, ללא תקלה 2יחידה  120 20:00 21/06/2021 חלקיקים  12

 בעומס גבוה, ללא תקלה  2 -ו 1יחידות  105 16:00 28/06/2021 חלקיקים  12

 בעומס גבוה, ללא תקלה 2יחידה  106 17:00 22/08/2021 חלקיקים  12

 לצורך ביקורת  1הפסקת מניפה יונקת ביחידה  187 09:00 01/10/2021 חלקיקים  12

 107 10:00 01/10/2021 חלקיקים  12

 בעומס גבוה, ללא תקלה  2 -ו 1יחידות  110 20:00 04/10/2021 חלקיקים  12

 בעומס גבוה, ללא תקלה  2 -ו 1יחידות  103 01:00 07/10/2021 חלקיקים  12

 בעומס גבוה, ללא תקלה 1יחידות  101 20:00 31/10/2021 חלקיקים  12

 תקלה במשקע אפר בעת עליה בעומס  108 18:00 22/11/2021 חלקיקים  12

 תקלה במשקע אפר בעת עליה בעומס  111 19:00 22/11/2021 חלקיקים  12

 תקלה במשקע אפר בעת עליה בעומס  109 20:00 22/11/2021 חלקיקים  12

 תקלה במשקע אפר בעת עליה בעומס  121 20:00 23/11/2021 חלקיקים  12

 4יחידה ביצוע כיול של מערכת ויסות דוד  114 13:00 09/06/2021 חלקיקים  34

 

 5-6חריגות ביחידות 

   . 6-ו  5בריכוזי חלקיקים בארובות של יחידות לא נרשמו חריגות  2021במהלך שנת 

חריגות שעתיות בריכוז תחמוצות   11-גופרית ושעתיות בריכוז תחמוצות  חריגות    6נרשמו במהלך השנה    5ביחידה  

החריגות בריכוזי תחמוצות גופרית נובעות מהפסקת פעילות של מתקן הפחתת פליטות כמפורט בטבלה להלן.    חנקן

בתחמוצות החריגות  בתחמוצות גופרית )סולקן( עקב תקלה חשמלית או מתקלה במערכת הזנת אבן גיר אל הסולקן.  

ות שונות  ( בשל תקלSCRנובעים מהפסקה של הזרקת גז אמוניה למתקן הפחתת פליטות של תחמוצות חנקן )חנקן  

  או לצורך תחזוקת המתקן. 

 התקבלה חריגה שעתית בריכוז תחמוצות גופרית עקב תקלה במערכת הזנת אבן גיר לסולקן. 6ביחידה 

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

 עומדות בדרישות היתר הפליטה.

.  תחמוצות חנקן בארובות תחנת הכוח "אורות רבין"תחמוצות גופרית ופירוט אירועי חריגות בריכוזי    .32טבלה  

 מ"ג/מק"ת 300תקן ממוצע שעתי 

 תאריך ושעה  מזהם ארובה 

ריכוז מזהם לאחר 

הפחתת רב"ס   

 מ"ג/מק"ת 

 סיבה 
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 במערכת הזנת אבן גירתקלה  324 11:00 25/10/2021 תחמוצות גופרית 5

 תקלה במערכת הזנת אבן גיר 331 06:00 15/12/2021 תחמוצות גופרית 5

 353 06:00 28/12/2021 תחמוצות גופרית 5

 עקב תקלה באספקת מתח 5הפסקת סולקן 
 503 07:00 28/12/2021 תחמוצות גופרית 5

 476 08:00 28/12/2021 תחמוצות גופרית 5

 311 09:00 28/12/2021 גופריתתחמוצות  5

 456 08:00 17/03/2021 תחמוצות חנקן  5

לצורך  5הפסקת מערכת הזרקת אמוניה ביחידה 

 טיפול 

 439 09:00 17/03/2021 תחמוצות חנקן  5

 407 10:00 17/03/2021 תחמוצות חנקן  5

 353 11:00 17/03/2021 תחמוצות חנקן  5

 תקלה במערכת הזרקת אמוניה 308 05:00 25/06/2021 תחמוצות חנקן  5

 5הפסקת הזרקת אמוניה לפני סגירת יחידה  324 03:00 01/10/2021 תחמוצות חנקן  5

 ארוכה מהמותר  5הנעת יחידה  308 15:00 09/10/2021 תחמוצות חנקן  5

 426 12:00 11/10/2021 תחמוצות חנקן  5

עקב  5ביחידה הפסקת מערכת הזרקת אמוניה  

 תקלה בווסת המערכת 

 450 13:00 11/10/2021 תחמוצות חנקן  5

 461 14:00 11/10/2021 תחמוצות חנקן  5

 324 15:00 11/10/2021 תחמוצות חנקן  5

 תקלה במערכת הזנת אבן גיר 303 06:00 15/12/2021 תחמוצות גופרית 6

 

 )ארובת מעקף( 56מעבר גזים בארובה 

נפלטים דרך ארובה זו בזמן    6או    5מוגדרת כארובת מעקף והיא לא פעילה בשגרה. גזי הפליטה מיחידה    56ארובה  

(, או בזמן הנעות והדממות של היחידות. לפי הוראות היתר הפליטה הזמן המרבי  FGDתקלה ותחזוקת הסולקנים )

גזי   2021שעות. בהתאם לטבלה להלן, בשנת    120עקב תקלות הוא    56המותר לגזי הפליטה לעבור דרך ארובה  

  תקלות במתקנישחלקן נובעות משעות    154ללא אמצעי טיפול בגזי פליטה במשך    56הפליטה עברו דרך ארובה  

 .6ויחידה  5בזמני הנעה והדממה של יחידה חלקן ו 6-ו 5הסולקנים של יחידות 

.  FGD-למתקן ה החשמל הזנת באחת ממערכות קצר בשל נפסקה 5 ביחידה FGD מתקן עבודת  22/6/21בתאריך  

אך כאשר מתקני הטיפול בתחמוצות חנקן פעלו במשך    FGD- גזי הפליטה עברו דרך ארובת המעקף ללא מתקן ה

 לכך מהממונה במשרד להגנת הסביבה. אישור שעות לאחר קבלת  31

נשארת   ה תוכנן להתבצע ניסוי שבו גזי הפליטה החמים עוברים דרך תעלה אחת והתעלה השניי  15/10/21בתאריך  

קרה. מטרת הניסוי הינו לבחון את עמידות הקונסטרוקציה באזורים בהם נוצרים הפרש טמפרטורות והיכולת לעבוד 

תקלה   אירעה, 6של יחידה  בעומס  העלייה בפועל, עם דרך תעלה אחת. הניסוי אושר מראש ע"י האיגוד והמשרד. 

חריג בארובת  שגרם,  במשקע האלקטרוסטטי שעבד בניסיון  המע  לעשן שחור  גם  קף. התופעה חזרה על עצמה 
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התקלה   השנייה.  לתעלה  גם  הופנו  והגזים  הופסק  הניסוי  האלקטרוסטטי  במשקע  התקלה  לאור  השני.  ההנעה 

 במשקע תוקנה וערכי הפליטה ירדו.

 2021בשנת  56פירוט תאריכים בהם היתה זרימת גזים דרך ארובת מעקף  .33טבלה 

   הסיבה שעות מספר  תאריך 

 6 יחידה סולקן  עקיפת - תקשורת תקלת 3 30/01/2021

 5 יחידה הנעה פעולות 6 02/03/2021

 5 יחידה  הנעה 10 11/03/2021

 6 יחידה הפסקה 1 12/03/2021

 5 יחידה הפסקה 1 23/03/2021

 5 יחידה  הנעה 3.5 24/03/2021

 6 יחידה  הנעה 20 20-21/06/2021

 5 יחידה סולקן  עקיפת - חשמלית  תקלה 31 22-23/06/2021

 5 יחידה סולקן  עקיפת - חשמלית  תקלה 11 16/07/2021

 5 יחידה סולקן עקיפת - בבקרה תקלה 1.5 25/07/2021

 6 יחידה סולקן עקיפת - בתקשורת תקלה 2 10/09/2021

 6 יחידה סולקן עקיפת - בתקשורת תקלה 2 18/09/2021

 6 יחידה בסולקן  תקלה לתיקון  יזומה הפסקה 1.5 19/09/2021

 5 יחידה הפסקה 1 01/10/2021

 6 יחידה הפסקה 1 06/10/2021

 5 יחידה והפסקה הנעה 3 07/10/2021

 5 יחידה  הנעה 14 09/10/2021

 5 יחידה הפסקה 4.5 12/10/2021

 5 יחידה  הנעה 3 13/10/2021

 במשקע   תקלה עקב חריג  שחור עשן - 6 יחידה  הנעה 20 15-16/10/21

 6  יחידה סולקן עקיפת - סחרור במשאבת בקרתית תקלה 5 5-6/11/21

 5 יחידה סולקן  עקיפת - חשמלית  תקלה 9 28/12/2021

דרך פליטה שעות סה"כ 

   154 ארובת מעקף

 

 גופרית  תחמוצות של שנתי ממוצע

  1-4  יחידות  של   מארובות  הנפלט  השנתי  הגופרית  תחמוצות  בריכוז  הגבלה  קיימת   הפליטות  היתר  הוראות  פ"ע

 שנתי  ריכוז  12  בארובה  התקבל  אלה  ביחידות  השנתי  הממוצע  מחישוב.  ת"ג/מק"מ  860  של   (34  וארובה   12  )ארובה

 הנפלטים   הגופרית השנתיים  תחמוצות  ריכוזי.  ת"למק  ג"מ  716  של  שנתי  ריכוז  34  ובארובה  ת"למק  ג"מ  749  של

 הפליטה. היתר בדרישות עומדים בארובות

 

 2021דיגום בארובות תחנת הכוח אורות רבין בשנת 
. הבדיקות התקופתיות בוצעו ע"י צוות מדידה  2021להלן סיכום תוצאות המדידות בארובה שהתבצעו במהלך שנת  

למדידות בארובה. תוצאות הבדיקות מראות עמידה בערכי הפליטה   ISO 17025של חברת החשמל המוסמך לתקן  

בנוסף לדיגומים התקופתיים, המשרד להגנת הסביבה    ואין חריגה מדרישות ההיתר.   של תחנת הכוח אורות רבין
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  3ע"י חברה מוסמכת. התוצאות של בדיקת הפתע מוצגות כממוצע של    6דה  ביצע דיגום פתע בארובה של יחי

 "<".  -חזרות. כאשר תוצאות הבדיקה הן מתחת לערך הסף של הבדיקה התוצאה מסומנת ב

 2021באתר "אורות רבין" שבוצעו בשנת  34וארובה  12תוצאות דיגומי ארובה  .34טבלה 

 MD-12 MD-12 MD-34 MD-34 שם ארובה 

        

 3+4 3+4 1+2 1+2 יחידות עובדות 

 29859 29859 29857 29857 מזהה ארובה 

 21/06/2021 16/06/2021 19/05/2021 19/05/2021 תאריך דיגום

 2,459,948 2,292,150 2,859,587 3,655,225 מ"ק/שעה  ספיקה בפועל 

 1,536,709 1,435,791 1,881,284 2,253,749 מ"ק/שעה  ספיקה בתנאים סטנדרטים 

 17.51 16.32 20.65 26.40 מטר/שניה מהירות

 ריכוז נמדד בארובה )מנורמל(   ערך פליטה  סימול מזהם  נבדק

 - 39.83 - 25.33 מ"ג/מק"ת  PM 50 חלקיקים 

תחמוצות 

 חנקן

NOX as 

NO2 1300  809.91 - 948 מ"ג/מק"ת - 

גופרית דו  

 - 448.59 - 279.2 מ"ג/מק"ת  SO2 1380 חמצנית

פחמן חד 

 - 16.84 - 6.2 מ"ג/מק"ת  CO 200 חמצני

 - 6.461 1.387 - מ"ג/מק"ת  אין תקן  HCl מימן כלורי 

 - > > - מ"ג/מק"ת  אין תקן  HBr מימן ברומי 

מימן 

 - 13.2 > - מ"ג/מק"ת  אין תקן  HF פלואורי

 - > > - מ"ג/מק"ת  אין תקן  Cl2 כלור 

 - > > - מ"ג/מק"ת  אין תקן  Br2 ברום

 - > > - מ"ג/מק"ת  אין תקן  F פלואור

 5.55E-09 - 5.77E-09 - מ"ג/מק"ת  Dioxin 1.00E-07 דיאוקסינים 

 2021באתר "אורות רבין" שבוצעו בשנת  5תוצאות דיגומי ארובה  .35טבלה 

 MD-5 MD-5 MD-5 MD-5 שם ארובה 

        

 5 5 5 5 יחידות עובדות 

 194755 194755 194755 194755 ארובה מזהה 

 16/11/2021 05/05/2021 04/05/2021 03/05/2021 תאריך דיגום

 3,239,567 3,308,936 3,347,054 2,777,173 מ"ק/שעה  ספיקה בפועל 

 2,337,492 2,358,473 2,408,449 2,077,977 מ"ק/שעה  ספיקה בתנאים סטנדרטים 

 23.06 23.56 23.83 19.77 מטר/שניה מהירות

 ריכוז נמדד בארובה )מנורמל(   ערך פליטה  סימול מזהם  נבדק

 - - 2.74 - מ"ג/מק"ת  PM 20 חלקיקים 

תחמוצות 

 חנקן

NOX as 

NO2 150  86.85 - מ"ג/מק"ת - - 

גופרית דו  

 - - 90.12 - מ"ג/מק"ת  SO2 150 חמצנית

פחמן חד 

 - - 14.67 - מ"ג/מק"ת  CO 200 חמצני

 - 0.197 - - מ"ג/מק"ת  HCl 1 כלורי מימן 

 - > - - מ"ג/מק"ת  אין תקן  HBr מימן ברומי 

מימן 

 - > - - מ"ג/מק"ת  HF 3 פלואורי
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 - > - - מ"ג/מק"ת  אין תקן  Cl2 כלור 

 - > - - מ"ג/מק"ת  אין תקן  Br2 ברום

 - > - - מ"ג/מק"ת  אין תקן  F פלואור

 - 0.031 - - מ"ג/מק"ת  NH3 5 אמוניה

 - - - 1.91E-08 מ"ג/מק"ת  Dioxin 1.00E-07 דיאוקסינים 

כספית  

 2.70E-04 - - - מ"ג/מק"ת  Hg 0.03 ותרכובויתיה 

 Cd קדמיום
 מ"ג/מק"ת  0.05

- - - 0.0004 

 Tl - - - 0.002 תליום

 Sb אנטימון

 מ"ג/מק"ת  0.5

- - - 0.0008 

 As - - - 0.002 ארסן

 Pb - - - 0.002 עופרת 

 Cr - - - 0.0005 כרום 

 Co - - - 0.001 קובלט

 Cu - - - 0.002 נחושת 

 Mn - - - 0.0026 מנגן 

 Ni - - - 0.0013 ניקל

 V - - - 0.0003 ונדיום

 MO - - - 0.001 מולבדן 

 Sn - - - 0.0016 בדיל

 As ארסן

 מ"ג/מק"ת  0.05

- - - 0.002 

- א-בנזו

 C20H12 פירן
< 

- - - 

 Cd - - - 0.0004 קדמיום

 Co - - - 0.001 קובלט

 Cr - - - 0.0005 כרום 

 

 2021באתר "אורות רבין" שבוצעו בשנת  6ומי ארובה תוצאות דיג .36טבלה 

 MD-6 MD-6 MD-6 MD-6 MD-6 שם ארובה 

 

 

 
 

    
פתע ממוצע 

 בדיקות 3

 6 6 6 6 6 יחידות עובדות

 194756 194756 194756 194756 194756 מזהה ארובה 

 22/02/2021 18/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 תאריך דיגום 

 2,066,412 3,207,002 2,129,938 1,892,113 3,183,835 מ"ק/שעה  ספיקה בפועל

 1,501,333 2,429,526 1,551,035 1,403,296 2,295,213 מ"ק/שעה  ספיקה בתנאים סטנדרטים 

 14.70 22.83 15.16 13.47 22.67 מטר/שניה מהירות

ערך   סימול מזהם  נבדק 

 פליטה

 
 ריכוז נמדד בארובה )מנורמל(

 - - - - 1.36 מ"ג/מק"ת  PM 20 חלקיקים 

 NOX תחמוצות חנקן

as NO2 

 132.4 - - - 116.5 מ"ג/מק"ת  150



96 
 

גופרית דו  

 חמצנית

SO2 150  74.5 - - - 55.85 מ"ג/מק"ת 

פחמן חד 

 חמצני

CO 200  16.03 - - - 39.22 מ"ג/מק"ת 

 - - - - 0.543 מ"ג/מק"ת  HCl 1 מימן כלורי 

 - - - - > מ"ג/מק"ת  אין תקן  HBr מימן ברומי 

 - - - - > מ"ג/מק"ת  HF 3 מימן פלואורי

 - - - - 0.15 מ"ג/מק"ת  אין תקן  Cl2 כלור 

 - - - - > מ"ג/מק"ת  אין תקן  Br2 ברום

 - - - - - מ"ג/מק"ת  אין תקן  F פלואור

 - - - 0.0212 - מ"ג/מק"ת  NH3 5 אמוניה

-Dioxin 1.00E דיאוקסינים 

07 

 - 4.24E-09 - - - מ"ג/מק"ת 

כספית  

 ותרכובויתיה 

Hg 0.03  2.06 - - מ"ג/מק"תE-04 - - 

 - - 0.0033 - - מ"ג/מק"ת  Cd 0.05 קדמיום

 - - Tl - - 0.0483 תליום

 - - 0.0032 - - מ"ג/מק"ת  Sb 0.5 אנטימון

 - - As - - 0.0013 ארסן

 - - Pb - - 0.0064 עופרת 

 - - Cr - - 0.0048 כרום 

 - - Co - - 0.0161 קובלט

 - - Cu - - 0.0016 נחושת 

 - - Mn - - 0.0081 מנגן 

 - - Ni - - 0.0033 ניקל

 - - V - - 0.0161 ונדיום

 MO - - 0.0161 מולבדן 
 

- 

 - - Sn - - 0.0161 בדיל

 - - 0.0013 - - מ"ג/מק"ת  As 0.05 ארסן

 - > - - - C20H12 פירן -א-בנזו

 - - Cd - - 0.0032 קדמיום

 - - Co - - 0.0161 קובלט

 - - Cr - - 0.0048 כרום 
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 תחנת הכוח חגית 

ית" ממוקמת בין רכס הכרמל מצפון, לבין רמות מנשה  תחנת הכוח "חג

מדרום בתחום המוניציפאלי של המועצה האזורית חוף הכרמל. באתר  

קיימים מחז"מים משלושה סוגים שונים: מחז"ם חד צירי, מחז"ם דו  

מחז"מים תלת ציריים. מחז"ם )מחזור משולב( הינו תחנת  2-צירי ו

ורבינות גז וטורבינת קיטור. טורבינות הגז פולטות חום רב אשר נרתם כוח אשר משלב שני סוגי טורבינות: ט

לטובת חימום מים לקיטור, המפעיל את טורבינת הקיטור. כך, החום של גזי השרפה, שנשאר לאחר ההפעלה של 

טורבינות גז   4ללא תוספת של חומר דלק. היחידות הראשונות שהוקמו הן  -טורבינות הגז, מנוצל להפקת קיטור 

( ובכך על אותה כמות דלק מייצרים יותר חשמל )יעילות 8-ו  7( אשר חוברו לטורבינות קיטור )מס'  3,4,5,6מס' )

.  2הוקמה יחידת ייצור מס'  2007. בשנת  1994-2002(. יחידות אלו הוקמו בשלבים בין השנים 55%תרמית של 

 2010שי וסולר כדלק משני. בשנת הקמת היחידה הייתה מותנת בכך שכל אתר חגית יוסב לגז טבעי כדלק רא

.  9יחידה זו חוברה לטורבינת קיטור המכונה יחידה מס'   2013ובשנת  1הוקמה יחידת ייצור טורבינת גז מס' 

 מגוואט. 1,400-סה"כ כושר ייצור החשמל בתחנת הכוח חגית הוא כ

 2021נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח חגית לשנת  .37טבלה 

. ייצור החשמל המשיך להתבסס על  2020ביחס לשנת    17%-היקף ייצור החשמל באתר חגית ירד ב  2021בשנת  

. 2020ביחס לשנת    13%-ואילו צריכת הסולר עלתה ב  17%  -שריפה של גז טבעי אך צריכת הגז הטבעי ירדה ב 

כמות ייצור החשמל וסוג הדלק הנשרף בתחנה נקבע על פי שיקולים של מנהל מערכת החשמל ברמה הארצית  

משלוש מקורות: אסדת לוויתן, אסדת תמר וספינת גז    2020לחלוקת של משאבי הגז הטבעי אשר מגיע משנת  

 טבעי מונזל לגיבוי.

שם ומס' יחידת יצור  

 חשמל 

כושר ייצור   

 )מגוואט(

גובה ארובת גזי  

 ר(הפליטה  )מט

מועד 

 הפעלה
 טכנולוגיה

 טורבינת גז -3

 טורבינת גז -4

 טורבינת קיטור -7

115 

115 

100 

30 

30 

70 

1994 

1994 

2002 

 מחז"ם תלת צירי:

טורבינות גז ותוספת  2

 קיטורית 

 טורבינת גז -5

 טורבינת גז -6

 טורבינת קיטור -8

115 

115 

100 

30 

30 

70 

1996 

1996 

2002 

 מחז"ם תלת צירי:

טורבינת גז ותוספת  

 קיטורית 

 2007 80 360 טורבינת גז וקיטור–2

 מחז"ם חד צירי:

טורבינות גז ותוספת  2

 קיטורית 

 טורבינת גז -1

 טורבינת קיטור -9

256 

119 

45 

70 

2010 

2013 

 מחז"ם דו צירי:

טורבינת גז ותוספת  

 קיטורית 

  1395 סה"כ
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 2002-2021ייצור וצריכת הדלק בתחנת הכוח חגית בין השנים  .40תרשים 

 

 2020בהשוואה לשנת  2021סיכום נתוני תחנת הכוח חגית לשנת  .38טבלה 

ייצור חשמל  

 ]מגווט"ש[ 

שעות הפעלה בשנה 

 [ ]יחידות ייצור חשמל

צריכת דלק סולר 

 ]טון/שנה[

צריכת גז טבעי  

 ]טון/שנה[

4,614,696 

ביחס   17%-)ירידה של כ

 לשנה קודמת( 

ביחס   13%-ירידה של כ

 לשנה קודמת 

ביחס   13%-יה של כיעל 

 לשנה קודמת 

ביחס   17%-ירידה של כ

 לשנה קודמת 

 

 דיגום בארובות תחנת הכוח חגית 
-ע"י צוות מדידה של חברת החשמל המוסמך ל 2020להלן סיכום תוצאות דיגומי ארובות שהתבצעו במהלך שנת 

ISO 17025  רא( ייצור החשמל  (.  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ה  למדידות בארובה  כל הבדיקות ביחידות 

תוצאות  כל  סולר.  שריפת  בזמן  בוצעו  הייצור  ליחידות  עזר  דוודי  של  בדיקות  טבעי.  בגז  עבודה  בזמן  בוצעו 

 הבדיקות מצביעות על עמידה בערכי הפליטה.  

קיימים   חגית  )ראה    דוודי  4באתר  היחידה הקיטורית  להנעה ראשונית של  שגיאה! מקור עזר, אשר משמשים 

חלק מהדוודים מוסקים בסולר וחלק עברו הסבה לגז טבעי. הדוודים מספקים קיטור אטימה    (. ההפניה לא נמצא.

הקיטור )קיטור המשמש לאטימת הטורבינה מפני דליפות ופריצות ואקום במעבה כאשר היחידה אינה  לטורבינות 

  7עובדת( וקיטור לחימום הדיארטור. דוודים אלה מחויבים בדיגום ארובה פעם בשנתיים. יש לציין כי דוודי עזר  

 . 2022רך בשנת והדיגום הבא יע 2020עקב מגבלות קורונה בשנת  2021נדגמו רק בתחילת שנת  8-ו

 

 

 

 

 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ל 
מ

ש
ח

ר 
צו

יי
(

ט
וו
מג

י 
פ
אל

"
ש

ק 
דל

ת 
יכ

ר
צ

(
גז

 ו
ר
ול

ס
)

שנה

(מיליון ליטר)צריכת סולר  (אלפי טון)צריכת גז טבעי  (ש"אלפי מגווט)ייצור 



99 
 

 2021ריכוז ממצאי דיגום בארובות תחנת הכוח חגית לשנת  .39טבלה 

 

 2021ריכוז ממצאי דיגום בארובות של דוודי העזר בתחנת הכוח חגית לשנת  .40טבלה 

 8דוד עזר  7דוד עזר   19דוד עזר    נקודת דיגום 

 181731 181723  181707   מזהה ארובה 

 27/01/21 27/01/21  15/12/2021   תאריך דיגום 

 סולר סולר  גז טבעי   דלק 

 10,100 10,082  10,348 ]מ"ק/שעה[  ספיקה בפועל 

 5,388 5,379  5987 ]מ"ק/שעה[  ספיקה בתנאים סטנדרטים 

 9.93 9.91  10.21 ]מטר/שנייה[  מהירות

מזהם   

 נבדק
 סימול 

ערך  

 פליטה 
  

נמדד  ריכוז 

 בארובה

ערך  

 פליטה 
 ריכוז נמדד בארובה 

 4.75 1.05 20 9.64 ]מ"ג/מק"ת[  PM 20 חלקיקים 

תחמוצות 

 חנקן

NOX as 

NO2 
 135.4 94.68 700 149.15 ]מ"ג/מק"ת[  350

גופרית דו  

 חמצנית 
SO2 170  ]2.91 3.51 170 0.43 ]מ"ג/מק"ת 

פחמן חד 

 חמצני 
CO 80  "0 0 80 18.47 ג/מק"ת[ ]מ 

 

 פיקוח ניטור רציף בארובות תחנת הכוח חגית
ימים בשבוע למדידת    7שעות ביממה    24הפליטות מארובות תחנת הכוח חגית מנוטרות באופן רציף, בזמן אמת,  

ריכוזי תחמוצות חנקן. נתוני הניטור משודרים אל מרכז הבקרה באיגוד. האיגוד מפקח על איכות הנתונים, זמינות 

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

 37813 37811 37809 37807 83664 163179  מזהה ארובה 

 23/11/2021 16/12/2021 09/09/2021 01/06/2021 24/10/2021 06/07/2021  תאריך דיגום 

 גז טבעי  גז טבעי  גז טבעי  גז טבעי  גז טבעי  גז טבעי   דלק 

 ]מ"ק/שעה[  ספיקה בפועל 
3278095  2,446,134   1,656,893   1,618,519   

2,034,868  

 1,714,929  

  1,055,958   1,187,158   970,603   1,020,720   1,548,264  2118466 ]מ"ק/שעה[  ספיקה בתנאים סטנדרטים 

 22.44 26.63 21.18 21.68 20.49 23.34 ]מטר/שנייה[ מהירות

מזהם   

 נבדק 
 סימול 

ערך 

 פליטה 
 ריכוז נמדד בארובה )מנורמל( 

 1.95 0.5 1.69 3.98 3.73 0.55 ]מ"ג/מק"ת[  PM 5 חלקיקים 

תחמוצות  

 חנקן 

NOX 

as 

NO2 

 ]מ"ג/מק"ת[  50

18.98 24.14 21.43 16.46 48.59 32.08 

גופרית  

  -דו

 חמצנית

SO2 10 מ"ג/מק"ת[ ] 

0 0 0 0 0 0 

פחמן חד  

 חמצני 
CO 75  ]מ"ג/מק"ת[ 

2.01 32.44 4.84 6.2 60.65 14.08 
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בתקני הפליטה. במקביל לריכוזי תחמוצות חנקן נמדדים בארובה גם טמפרטורה, לחץ,    הנתונים וחישוב עמידה

נתונים נוספים שמתקבלים באיגוד הם ההספק החשמלי    אחוז חמצן, תכולת מים בגזי הפליטה וספיקת גזי הפליטה. 

 של כל יחידה, ספיקת גז טבעי וספיקת סולר המוזן לכל יחידה.  

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

 על בסיס תנאי היתר הפליטה הבאים:

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

 אלה:

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

 מ"ג/מק"ת.  120ביחידות הוא 

 ממוצע תקף ליממה אינו עולה על ערכי הפליטה  .2

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

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

 מוכפל בערך הפליטה של אותו מזהם.    20%יעור של רווח בר סמך לתחמוצות חנקן בש

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

מההספק הנקוב, זמנים של תקלות באמצעי טיפול בגזי פליטה או ביחידת    70%- בהם ההספק נמוך מ

 ת. הייצור, זמני כיול, כשירות ותחזוקה מונע

המשרד להגנת הסביבה עדכן בהיתר הפליטה את זמני ההנעה של יחידות    2020לבקשת חח"י, בחודש אוקטובר  

 .דקות לשעה 21-מ 6עד  3

 2020פירוט התקלות העיקריות באתר חגית בשנת  .41טבלה 

 הערות  תאריך  יחידה 

 היחידה לא פעלה נובמבר 19

 מרץ -ינואר  2
מההספק הנקוב עקב    70%-חודשים בעומס נמוך מ 3היחידה עבדה 

 תקלה בטורבינה.  

 היחידה לא פעלה לצורך תיקון הטורבינה יוני  -אפריל  2

2 14/02/21 
התקבלו ערכים מנורמלים שעתיים גבוהים עקב תקלה במד ניטור  

 חמצן.

 היחידה לא פעלה פברואר, מרץ 3

 היחידה לא פעלה אוגוסט  -יולי  5

 היחידה עבדה לסירוגין במחז"פ  אוקטובר  -ספטמבר  5

 דצמבר  5
התחנה דיווחה כי מכשיר הניטור בארובה של היחידה אינו תקין  

 2022והוחלט לרכוש מכשיר ניטור חדש שיותקן במהלך שנת 

 חריגה שעתית עקב תקלה במערכת השריפה 06/01/21 6

 חריגה שעתית עקב תקלה במערכת השריפה 09/02/21 6

 חריגה שעתית עקב תקלה במערכת השריפה 10/02/21 6
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 חריגה שעתית עקב תקלה במערכת השריפה 18/02/21 6

 חריגה שעתית עקב תקלה במערכת השריפה 12/03/21 6

 היחידה עבדה במחז"פ  ספטמבר  -אפריל  6

 היחידה עבדה לסירוגין במחז"פ  אוקטובר  6

מחזור פתוח. במצב זה גזי הפליטה   –לעבודה במחז"פ    מהטבלה ניתן לראות כי חלק מהיחידות עברו במהלך השנה

החמים שנוצרו בטורבינה הגזית אינם עוברים דרך הטורבינה הקיטורית ובמקום זה מנותבים לסביבה דרך ארובה  

נמוכה ללא מערכת ניטור רציף למדידת תחמוצות חנקן. על פי דרישות היתר הפליטה נדרש להתקין ניטור רציף  

 ממקדם היכולת. 15%-ור פעלה במחזור פתוח למעלה ממעת שיחידת הייצ

בטבלאות ובתרשימים הבאים מוצגות תוצאות הניטור הרציף לאחר עיבוד נתונים בהתאם לתנאי היתר הפליטה.  

  2021התרשימים מציגים את הממוצע השעתי המרבי והממוצע היממתי המרבי בכל יחידת ייצור בכל חודש בשנת 

 הן בזמן שריפת גז טבעי והן בזמן שריפת סולר. הריכוזים החורגים מערך הפליטה מסומנים בכתום.  

יות במערך השריפה שעות בהן נרשמה חריגה מערך הפליטה שהתקבלה עקב תקלות טכנ 5במהלך השנה התקבלו 

יחידה   עומדת 6של  חגית  הכוח  תחנת  כן  ועל  הפליטה  מערכי  כחריגה  מוגדרות  אינן  הייצור  ביחידת  תקלות   .

בעקבות החריגות היחידה עברה בדיקת כיול של מערכת השריפה וכיול של האמצעים    .בדרישות היתר הפליטה

קב תקלה במד ניטור חמצן שגרמה לקבלת ריכוז  לבקרה על פליטת תחמוצות חנקן. חריגה שעתית נוספת נרשמה ע

 מחושב גבוה מהתקן )הריכוז הנמדד בפועל היה נמוך(.  

יחידות   יחידות אלה   3-6במהלך השנה  והפעלות בסולר כחלק מהערכות למכירת  כיולים  עברו בדיקות שונות, 

תחמוצות חנקן המותקנים  מחח"י ליצרן פרטי. לקראת סוף השנה הוחלט גם להחליף את מכשירי הניטור למדידת  

 . 2022בארובות של יחידות אלה ולקנות מכשירי ניטור חדשים מסוג אקסטרקטיב אשר יותקנו במהלך שנת 

 

)לאחר הפחתת רווח בר סמך   2021ריכוז שעתי מירבי של תחמוצות חנקן מתחנת הכוח חגית לשנת  .42טבלה 

 מ"ג למק"ת בגז טבעי( 10של 

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

 ריכוז ]מ"ג/מק"ת[ 

 13 0 36 43 71 128 ינואר

 44 0 0 44 49 145 פברואר

 24 0 0 46 42 375 מרץ 

 21 0 2 32 31 0 אפריל 

 26 0 18 13 30 0 מאי

 20 0 27 0 23 0 יוני

 19 32 13 24 0 0 יולי 

 25 29 12 27 0 0 אוגוסט 

 26 20 12 19 52 0 ספטמבר 

 23 31 14 27 63 75 אוקטובר

 0 119 21 68 85 69 נובמבר 

 15 59 60 28 95 76 דצמבר 

 44 119 60 68 95 375 ערך מרבי 

 100 תקן 
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לאחר הפחתת רווח בר סמך   2021ריכוז שעתי מירבי של תחמוצות חנקן מתחנת הכוח חגית לשנת  .41תרשים 

 וסימון התקן לפליטה בגז טבעי

 

לאחר הפחתת רווח בר סמך של   2021ריכוז יממתי מרבי של תחמוצות חנקן מתחנת הכוח חגית לשנת  .43טבלה 

 מ"ג למק"ת  10

 חודש 
 NOX  1+9יחידה  NOX  2יחידה  NOX 3יחידה  NOX 4יחידה  NOX 5יחידה  NOX 6יחידה 

 ריכוז ]מ"ג/מק"ת[ 

 7 0 0 12 16 15 ינואר

 7 0 0 10 11 20 פברואר

 14 0 0 7 10 12 מרץ 

 11 0 0 16 19 0 אפריל 

 16 0 7 0 25 0 מאי

 13 0 0 0 21 0 יוני

 14 27 9 14 0 0 יולי 

 14 22 10 21 0 0 אוגוסט 

 14 15 10 14 16 0 ספטמבר 

 13 26 6 16 15 9 אוקטובר

 0 32 2 18 9 19 נובמבר 

 3 30 13 17 49 27 דצמבר 

 16 32 13 21 49 27 ערך מרבי 

 50 תקן 
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לאחר הפחתת רווח בר סמך   2021ריכוז יממתי מירבי של תחמוצות חנקן מתחנת הכח חגית לשנת  . 42תרשים 

 מ"ג למק"ת וסימון התקן לפליטה בגז טבעי 10של 

 

 

 

 מכירת מחצית אתר חגית ליצרן חשמל פרטי )יח"פ( 

בנושא רפורמת משק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל   3859התקבלה החלטת ממשלה מס'    18/06/18בתאריך  

תתמקד   ופעילותה  החשמל  ייצור  במקטע  חשמל  חברת  של  המונופוליסטי  כוחה  שיצומצם  היתר,  בין  שקבעה, 

יצר משק חשמל תחרותי שיאפשר פיתוח כלכלי, לצד חדשנות ומעבר  במקטע הרשת. מטרת הרפורמה הינה לי

בגז  החשמל  ייצור  תחנות  מהיקף  כמחצית  בהדרגה  תמכור  החשמל  חברת  יותר.  נקייה  באנרגיה  חשמל  לייצור 

ליצרנים פרטיים, ותתמקד בניהול רשת ההולכה והחלוקה של החשמל לצרכנים. חמש התחנות הפעילות ימכרו על  

 אלון תבור )נמכרה(, רמת חובב )נמכרה(, רידינג, חגית מזרח ואשכול.  פי הסדר הבא: 

החלה חח"י בהליך מכירת מתקני חגית, אשר הוקדם בשנה היות ועדיין לא הוחלט האם תחנת    2020בסוף שנת  

. העברת 2021רידינג תימכר או תחדל מלפעול. עפ"י הלו"ז החדש, בחירת היזם הפרטי הזוכה תתבצע עד אמצע  

. מהלך זה יוריד את נתח השוק של חברת החשמל בתחום 2022טה על מחצית תחנת הכוח מתוכננת לתחילת השלי

לכ־ החשמל  מלתפקד   55%ייצור  תחדל  החשמל  חברת  אשכול(  או  )רידינג  נוספת  תחנה  מכירת  עם  בלבד. 

 בתחום ייצור החשמל, עפ"י הנדרש בחוק החשמל. כמונופול

ם שינויים ביחידות הייצור אך שטח תחנת הכוח חגית יחולק פיזית לשניים: בהתאם להגדרת הפרויקט, לא צפויי

יחידות הייצור    2חגית מזרח שיימכר ליח"פ וחגית מערב שיישאר בבעלות חח"י. ליצרן חשמל פרטי )יח"פ( יועברו  

  E  :3,4,7  מגוואט חשמל )שני מחז"מים מסוג   660שהינן בעלות יכולת ייצור מותקנת של סה"כ  הישנות באתר חגית  

, בעלי יכולת ייצור  Fמסוג    19ומחז"ם    2יחידות היצור החדשות יותר: מחז"ם    2. בשטח חח"י יוותרו  -5,6,8)ו

להיערך לפרויקט אשר כולל הפרדת שטחים וחלוקת תשתיות  אתר חגית החל    מגוואט.   734מותקנת כוללת של  

לרבות תשתיות סביבתיות כחלק מההכנות ליציאה למכרז. חלק מהתשתיות הקיימות יועברו לשטח בבעלות עתידית 

 של היח"פ ויש לבנותם מחדש בשטח הנותר לחח"י, או לחילופין, יש לבנותם בשטח היח"פ.
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 תחנת כוח קיסריה 

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

דרת  מגוואט. כל שתי טורבינות מחוברות לגנראטור אחד. תחנת הכוח קיסריה מוג  130גז בהספק חשמלי כולל של  

שעות בשנה בממוצע, במקדם יכולת   300-כתחנת גיבוי ומיועדת להפעלה במקרה תקלה או מקרה חירום, עד כ

 מגווט"ש. 100 -שעות וייצרו פחות מ 300 -כלל היחידות עבדו פחות מ 2021. בשנת 6%שאינו עולה על 

 נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח קיסריה .44טבלה 

 יחידות יצור 

 )טורבינות גז וטורבינות קיטור( 

 הספק

 ]מגוואט[  

 גובה ארובה 

 ]מטר מעל פני הקרקע[   

1A 20 8 

1B 20 8 

2A 20 8 

2B 20 8 

3A 25 12 

3B 25 12 

 

 2021סיכום פליטות מתחנת הכוח קיסריה לשנת  .45טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחמוצות חנקן  

 ]ק"ג/שנה[
חמצנית  -גופרית דו

 ]ק"ג/שנה[
 חלקיקים ]ק"ג/שנה[

507 82  28  
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 התפלגות היקף הייצור והפליטות מתחנות הכוח בשטח האיגוד 

המזהמים   כמות  )כלומר  הסגולית  המזהמים  ופליטת  החשמל  ייצור  היקף  התפלגות  מוצגת  הבאים  בתרשימים 

הנפלטת לכול מגווט"ש המיוצר ע"י התחנה( מתחנות הכוח "אורות רבין" ו"חגית" הנמצאות בשטח האיגוד. באתר  

אשר פועלות עם אמצעים להפחתת פליטות של חלקיקים,    6- ו  5ה חלוקה בין יחידות ייצור  "אורות רבין" בוצע

שפועלות רק עם אמצעים להפחתת חלקיקים.    1-4חמצנית לבין היחידות הישנות יותר  -תחמוצות חנקן וגופרית דו

רך שמירה על  באתר חגית פועלות שש יחידות מחז"מים אשר שורפות גז טבעי מרבית השנה וסולר כגיבוי לצו

 כשירות ובזמן תקלה.  

 1,400-ב"אורות רבין" כ  1-4מגה וואט, ביחידות    1,400-סה"כ כושר ייצור החשמל בתחנת הכוח "חגית" הוא כ

מגה וואט. לתחנות כוח אורות רבין וחגית ביחד קיימת יכולת ייצור    1,150ב"אורות רבין"    5-6מגה וואט וביחידות  

מכושר הייצור של חח"י.    34%  -יצור הקונבנציונלי בארץ )חח"י ויצרנים פרטיים( וחשמל המהווה כרבע מהיקף הי

 היחידות הפחמיות באורות רבין נדרשות לעבוד במינימום האפשרי מבחינה תפעולית. 

בלבד מכלל יכולת    34%חשמל בהיקף של    2021מהתרשימים ניתן לראות כי המחז"מים באתר "חגית" סיפקו בשנת  

הפחמיות ב"אורות רבין", זאת למרות שרמת פליטות המזהמים מיחידות    1-4אזור, בדומה ליחידות  הייצור השנתי ב

  10.5גבוהה פי    1-4חמצנית מיחידות  -אלה היא הנמוכה ביותר. הפליטות הסגוליות של תחמוצות חנקן וגופרית דו

ביחידות    8-ו מהפליטות  ב  5-6בהתאמה,  וגבוהה  בפליטות,  לטיפול  מערכות  יש  מהפליטות שבהן  גודל  סדרי 

גבוהה בסדר    1-4במחז"מים ב"חגית" השורפים גז טבעי. כמו כן, רמת הפליטה הסגולית של חלקיקים ביחידות  

 ומהיחידות בחגית. 5-6גודל מהפליטות ביחידות 

 ]מגווט"ש[  2021היקף ייצור שנתי בתחנות הכוח בשנת   .43תרשים 
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OR1-4  [ [ש"קווט/גרם OR5-6  [ [ש"קווט/גרם HG1-6  [ [ש"קווט/גרם

השוואה של פליטה סגולית ממוצעת בין יחידות הייצור השונות בתחנת הכוח בתחומי האיגוד    .44תרשים 

 2021לשנת 
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OR1-4  [ [ש"קווט/גרם OR5-6  [ [ש"קווט/גרם HG1-6  [ [ש"קווט/גרם

השוואה סגולית ממוצעת של חלקיקים בין יחידות הייצור השונות בתחנת הכוח בתחומי האיגוד  .45תרשים 

 2021לשנת 
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 ניטור רציף לתעשייה  - יים  מקורות מוקד

ניטור רציף הינו אמצעי לפיקוח ובקרה על המזהמים הנפלטים לסביבה מארובות של מתקני ייצור חשמל ומתקנים  

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

א תפעוליים  פרמטרים  או  לסביבה  הנפלטים  באופן מזהמים  משודרים  הנתונים  תהליך.  תקינות  על  מעידים  שר 

הנתונים  של  ההתאמה  את  בודק  הניטור,  נתוני  אחר  עוקב  האיגוד  באיגוד.  הבקרה  מרכז  מחשב  אל  אוטומטי 

 לדרישות רישיון העסק או היתר הפליטה ודורש התייחסות ומענה של המפעל בכל מקרה של חריגה.

 OPC, תחנת הכוח חדרה - OPC1בוצעה בקרה שוטפת באמצעות ניטור הרציף על המפעלים הבאים:  2021בשנת 

(, אבן  2021עד סגירת המפעל באוגוסט    -מכון תערובת אילן רפאל-מרכז אנרגיה במפעלי נייר, מפעל נ.מ.ר )  -

)עד סגירת המפעל בספטמבר   העוגנפלסט, אב2021וסיד שפיה  ן קיסר, תחנת הכח (, אליאנס, פחמ"ס, קרגל, 

 'אורות רבין' ותחנת הכח 'חגית'.  להלן ריכוז ממצאי הניטור הרציף:

OPC 1  -   תחנת הכוח חדרה 

לייצור  כוח תחנת הקימה   OPCחברת    חשמל פרטית 

כללי חשמל  ייצור  140 של בהספק  וביכולת  מגוואט 

של   מקסימלית  התחנה   135קיטור  בשעה.  קיטור  טון 

של   פועלת  בקוגנרציה משולב מחזור בקונפיגורציה 

 נייר למפעל ישירה, בהולכה וקיטור, חשמל ומספקת

 ההולכה רשת דרך  פרטיים חשמל לצרכניים וכן חדרה

נייר   ממוקמת הכוח תחנת  .הארצית למפעלי  בסמוך 

מזרחית  המיועד חדרה, לנחל חדרה,   בעתיד באזור 

 חדרה. העיר של התעשייה אזור להרחבת

תהליך יצירת חשמל וקיטור מתבצע באמצעות שתי טורבינות גז דו דילקיות, השורפות גז טבעי כדלק ראשי וסולר  

מגוואט כל אחת. גזי הפליטה החמים מטורבינות הגז, מוזרמים אל שני דודי השבת   52כדלק גיבוי, בהספק של  

בה קיטור  טורבינת  ולהנעת  נייר  למפעלי  המוזרם  קיטור  המייצרים  של  החום  גז    36ספק  טורבינת  כל  מגוואט. 

מטר. בכל ארובה הותקנו מכשירים לניטור רציף    3מטר וקוטר של    45( בגובה של   ST10 ,ST20מחוברת לארובה )

של תחמוצות חנקן, ופרמטרים משלימים )טמפרטורה, לחץ, אחוז חמצן( למעקב רציף אחר הפליטות. טורבינות 

 אשר נועדו להפחתת ריכוזי תחמוצות החנקן הנפלטים בארובות.  Dry Low NOx (DLN)הגז מצוידות במבערי 

 לאחר הרצה של מספר שנים עקב תקלות חמורה בטורבינה.   2020התחנה החלה לפעול באופן שוטף בחודש יולי  

. תוצאות הניטור הרציף  2018נקי ובעלת היתר מינואר   אוויר חוק לפי היתר טעון פליטה מקור הינה הכוח תחנת

ו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה שנעשתה בשעות העבודה של המתקן המנוטר  יחשב

 התקיימו שני אלה:

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

שנקבעו עבור אף אחד מממוצעי מדידות הניטור השעתיות אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה המרביים   .2

 מקור הפליטה.

מק"ת בהפחתה של רווח בר סמך  \כאשר ממוצע שעתי תקף הוא הממוצע הנמדד של ריכוז המזהם ביחידות מ"ג 

 מוכפל בערך הפליטה של אותו המזהם: 20%)רב"ס( לתחמוצות חנקן בשיעור של 
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 מ"ג/מק"ת. 10 –ב"ס מ"ג/מק"ת; ר 50 –מ"ג/מק"ת; ממוצע יממתי  100 –ממוצע שעתי  :בעבודה בגז טבעי

 מ"ג/מק"ת  24 –מ"ג/מק"ת; רב"ס  120 –מ"ג/מק"ת; ממוצע יממתי   240 –: ממוצע שעתי בעבודה בסולר

תנאי היתר הפליטה במקרה של תקלה באמצעי טיפול או ביחידת ייצור, הגורמת לחריגה מערכי פליטה, רשאי  ע"פ  

כמו כן חריגות שהתקבלו בזמן  שעות מעת התקלה כאמור.   24בעל מקור הפליטה להפעיל את יחידת הייצור למשך  

ה או ההדממה וכן עקב תקלות של הנעה או הדממה של הטורבינה הגזית בפרק זמן המפורט בהיתר, מרגע ההנע

כחריגות מהיתר הפליטה. בשנת   נחשבות  אינן  נציגי תחנת הכוח, המשרד    2021וכיולים  עם  דיון משותף  נערך 

 islandלהגנת הסביבה והאיגוד לגבי חריגות עקב עבודת הטורבינה הגזית בעומסים נמוכים מאוד ומצב "אי" ) 

modeים אלה יחשבו כעבודה בתקלה ועל כן לא יחשבו כחריגה מהיתר  (. ע"פ הנחיית המשרד להגנת הסביבה מצב

 הפליטה. 

 ממצאי הניטור 

כן, לא  2021: בשנת  ST10ארובה   פי תנאי היתר הפליטה. כמו  נרשמו  , לא נרשמו חריגות שעתיות תקפות על 

חריגות בעבודה עם גז ולא חריגות בעבודה עם סולר במיצועי הזמן היממתים. פירוט החריגות שהתקבלו עקב 

 תקלות, כיולים או בזמני הנעה מפורטות בטבלה להלן.

 OPCבתחנת הכוח  10STכמות חריגות שעתיות ויומיות בארובת  .46טבלה 

 תחמוצות חנקן - ST10ארובת 

 הערות 

מספר  

חריגות  

הנכללות  

כחריגה  

על פי 

תנאי 

היתר  

 הפליטה

 חודש

מספר ימי  

עבודה 

 גז/סולר ב 

מספר  

חריגות  

 שעתי 

מספר  

חריגות  

 יממתי 

 21-ינו

 גז ;   -19

 מעורב; -1

לא   -11 

 0 6 עבדה

לאחר   GT10חריגה אחת בזמן הפעלת טורבינה  

 תחזוקה  

 חריגות עקב כיול טורבינה  2

 חריגות עקב מעבר דלקים.  2

חריגה אחת עקב עבודה של הטורבינה הגזית  

בעומסים נמוכים בכדי להכניס את הטורבינה  

מוגדר כתקלה ללא חריגה   -הקיטורית לעבודה 

 0 מהיתר בהנחיית המשרד להגנת הסביבה.  

-פבר

 0 חריגה עקב עבודות תחזוקה   0 1 גז   -28 21

-מרץ

 0   0 0 גז  -31 21

-אפר

 0 2 גז  -30 21

חריגות בזמן "הנעה קרה" של  הטורבינה. הנעה   2

 0 שעות אחרי ההנעה.   10מותר לחרוג  -קרה

- מאי

 0 2 גז  -31 21

  5מותר לחרוג עד  -חריגה אחת בזמן "הנעה פושרת" 

 שעות.

כתוצאה מירידה בעומס של הטורבינה   -חריגה אחת 

 0 עקב תקלה במערכות עזר 
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 21-יונ

  -1גז,  -29

 0 חריגה עקב מעבר דלקים.  0 1 מעורב

- יול

21 

גז ,   -30

 0   0 0 מעורב -1

- אוג

21 

 -1גז , -30

 0   0 0 מעורב

-ספט

 0   0 0 גז  -30 21

-אוק

21 

 -1גז,  -30

 0 4 מעורב

חריגות אחת עקב עבודה של הטורבינה הגזית   2

בעומס נמוך בכדי להכניס את הטורבינה הקיטורית  

 לעבודה.

  80חריגה אחת במהלך "הנעה חמה" )מותר עד  

דקות(. עקב ניסיונות במערכת החשמל בין התחנה  

לנייר חדרה. הניסיונות דורשים מיחידות הייצור  

ומס(  )מהירות מלאה ללא ע FSNLיציאה מסנכרון ל 

מוגדר כתקלה ללא חריגה מהיתר   -וסנכרון חוזר

 בהנחיית המשרד להגנת הסביבה.  

 דקות לאחר כיול,   5חריגה אחת קפיצה חריגה ל  

עקב פעילות תחזוקה וכיול שגרתיים מידי שבוע. לא  

 0 הייתה חריגה אמיתית בערכי הפליטה.   

-נוב

21 

  -1גז,  -26

 -3מעורב, 

 0   0 0 לא עבד 

- דצמ

21 

  -5גז,  -26

 0 4 לא עבד 

חריגות עקב "הנעה קרה" לאחר הפסקת הטורבינה   2

 שעות(  10למספר ימים )מותרות עד 

חריגה אחת עקב עבודה של הטורבינה הגזית בעומס  

נמוך בכדי להכניס את הטורבינה הקיטורית לעבודה  

מוגדר כתקלה ללא חריגה מהיתר בהנחיית המשרד   -

 להגנת הסביבה.  

 0 חריגה אחת בממוצע שעתי עקב כיול מכשיר ניטור

 0   0 20 ימי עבודה   

 

, לא נרשמו חריגות שעתיות תקפות על פי תנאי היתר הפליטה. כמו כן, לא נרשמו  2021בשנת : ST20ארובה 

חריגות בעבודה עם גז ולא חריגות בעבודה עם סולר במיצועי הזמן היממתים. פירוט החריגות שהתקבלו עקב  

 תקלות, כיולים או בזמני הנעה מפורטות בטבלה להלן.

 OPCבתחנת הכוח  20STכמות חריגות שעתיות ויומיות בארובת  .47טבלה 

 תחמוצות חנקן - ST20ארובת 

 הערות 

מספר  

חריגות  

הנכללות  

כחריגה  

על פי 

תנאי 

היתר  

 הפליטה

 חודש

מספר ימי  

עבודה 

 בגז/סולר 

מספר  

חריגות  

 שעתי 

מספר  

חריגות  

 יממתי 
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-ינו

21 

גז;  -29

לא  -2

 0  0 0 עבד

- פבר

21 

גז;  -21

לא   -7

 0 חריגה אחת עקב עבודות תחזוקה 0 1 עבד

- מרץ

21 

לא  -31

 0 לא עבדה עקב עבודות תחזוקה  GT20יחידה  0 0 עבד

-אפר

21 

לא  -30

 0 לא עבדה עקב עבודות תחזוקה GT20יחידה  0 0 עבד

- מאי

21 

 -1גז; -13

מעורב;  

לא   -17

 0 3 עבד

  10חריגה אחת בעת "הנעת קרה" )מותר עד  

שעות והושבתה  5 -שעות(. הטורבינה הופעלה ל

 שוב. 

אחת עקב עבודה של הטורבינה הגזית בעומס  חריגה  

 נמוך 
 0  חריגה אחת עקב מעבר דלקים.

-יונ

21 

גז;  -29

 0 חריגות עקב מעבר דלקים.  2 0 2 מעורב -1

-יול

21 

גז;  -30

 0 1 מעורב -1

בדיקת כשירות    - חריגה עקב מעבר דלקים

 0 לעבודה בסולר.  

-אוג

21 

גז;  -30

 0   0 0 מעורב -1

-ספט

 0   0 0 גז  -30 21

-אוק

21 

גז;  -29

מעורב;   -1

לא   -1

 0 5 עבד

  10חריגה אחת בעת "הנעת קרה" )מותר עד  

 שעות(. 

  80חריגה אחת בעת "הנעת חמה" )מותר עד 

 דקות(.

במערכת החשמל בין  ניסיונות חריגות עקב  3

התחנה לנייר חדרה. הניסיונות דורשים מיחידות  

)מהירות מלאה   FSNLהייצור יציאה מסנכרון ל 

מוגדר כתקלה ללא   -ללא עומס( וסנכרון חוזר  

 0 חריגה מהיתר בהנחיית המשרד להגנת הסביבה 

-נוב 

21 

גז;  -26

מעורב;   -1

לא  -3

 0 2 עבד

  -ית חריגה אחת בעת עבודות תקופתית שגרת

 לא חריגת אמת  -ביצוע כיול למכשיר ניטור 

חריגה אחת בעת מעבר דלקים עבור השבתת גז 

 0 לעבודות תחזוקה.   
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-דצמ

21 

גז;  -25

לא   -6

 2 10 עבדה

חריגות שעתיות ואחת יממתית בתאריך   8

היחידה הושבתה למספר ימים,   - 7/12/21

בוצעה "הנעה קרה" תחילת פעילות גז טבעי. 

שעות המותר   10בלו בטווח של החריגות התק

 לפי ההיתר.

 

שתי חריגות שעתיות ואחת יממתית בתאריך  

עקב תקלה בטורבינה הקיטורית  19/12/21

עברה למצב   GT-20וכתוצאה מכך טורבינה 

. במצב זה ההספק   Island modeעבודה כ 

נמוך ולכן התקבלה    GT-20המיוצר ע”י יחידה 

מהפרעה   עלייה בערכי הפליטות. האירוע נבע

מוגדר כתקלה ללא חריגה   -רגעית ברשת החשמל 

 0  מהיתר בהנחיית המשרד להגנת הסביבה 

    23 2    0 

 

OPC  -  מרכז אנרגיה מפעלי נייר חדרה 

. במרכז האנרגיה קיימים שלושה  2015מפעילה את מרכז האנרגיה במפעל נייר חדרה מחודש אוגוסט  OPCחברת 

ובזמן תקלה    2007.  הדוודים שורפים גז טבעי מאוקטובר    6ודוד מספר    4, דוד מספר  3קיטור, דוד מספר  דוודי  

מחוברים לארובה אחת, בה מותקן מד אטימות    4ודוד    3באספקת הגז הטבעי הדוודים מוזנים בסולר או מזוט. דוד  

ינת עמידה בתנאי הנישוף וזאת בשל )שיטה לבדיקה של העשן(. בנוסף למערכת מדידת מהירות וכיוון הרוח לבח

 קירבה למגורים.

מרכז האנרגיה במפעלי נייר חדרה קיבל היתר פליטה. עיבוד הנתונים המתקבלים מהניטור    21/09/16בתאריך  

 הרציף מבוצע על בסיס תנאי היתר הפליטה הבאים : 

, למעט פרק 20%-מבמצב פעולה, תהיה נמוכה    3( מארובת דוד מספר  opacity"אטימות גזי הפליטה )  .1

". כל שעה שבה הייתה חריגה 27%-דקות בתוך שעה רצופה אשר בה מותרת אטימות נמוכה מ  6זמן של  

 מתנאים אלה תקרא שעת חריגה.

 נישוף הפיח מדודי הקיטור יעשה בתנאים הבאים:  .2

 .  0142-0200– 0265הכיוון ממנו נושבת הרוח יהיה בתחום הגזרה  •

 דקות 5מטר/שניה בממוצע של  2-מהירות הרוח תהיה גדולה מ •

 OPCרמת הפעילות במרכז האנרגיה במפעלי נייר ירדה באופן משמעותי לאחר הפעלה השוטפת של תחנת כח  

הוחלט על    2021(. מרכז האנרגיה היה אמור להיסגר עם הפעלת תחנת הכח אך במהלך שנת  2020)יולי    1חדרה  

 שעות בשנה לכל דוד. 300בכפוף למגבלה של המשך הפעלתו לגיבוי 

 ממצאי הניטור: 

 להלן. 48הפליטה כמפורט ימים בהם התקיימו חריגות מתנאי היתר  10נרשמו  2021בשנת 

הירידה בפעילות השוטפת של הדוד גורמת למצבים שבהם אין זרימת גזים בארובה לפרקי זמן ארוכים שבהם  •

 מד האטימות מושפע מגורמים חיצונים כגון גשמים ולחות גבוהה. 

לא עבדו, לא נכללו כחריגה מהיתר פליטה, עקב תקלות במערכת הניטור    3+4החריגות שנרשמו בזמן שדוודים   •

 ות בזמן ירידת גשמים חזקים.או עליה בעכיר
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 .3לא בוצעו נישופי פיח בדוד  2021בשנת  •

 טבלת פירוט שעות חורגות אטימות במרכז אנרגיה במפעלי נייר חדרה .48טבלה 

האם   הערות 3+4ארובות דוד  

החריגה 

נכללת על  

פי תנאי  

היתר  

 הפליטה 

מספר שעות   תאריך 

 חורגות

 0 הדוודים לא עבדו, חריגות עקב גשמים.   כן 28/01/2021

 0 הדוודים לא עבדו, חריגות עקב גשמים.   כן 29/01/2021

 0 הדוודים לא עבדו, חריגות עקב גשמים.   כן 30/01/2021

 0 הדוודים לא עבדו, חריגות עקב גשמים.   כן 04/02/2021

 0 הדוודים לא עבדו, חריגות עקב גשמים.   כן 05/02/2021

 כן הופעל.   4דוד  כן 14/02/2021

 0 הדוודים לא עבדו כן 19/02/2021

 0 הדוודים לא עבדו כן 20/02/2021

 כן הופעל  3דוד  כן 01/03/2021

 0 הופעל. דיווח המפעל: החריגה נבעה בשל גשמים.  3דוד   כן 04/03/2021

 0 הדודים לא עבדו  כן 30/05/2021

 כן הופעל.   4דוד  כן 01/06/2021

 כן הופעל.   4דוד  כן 21/06/2021

 0 לא עבד  כן 30/06/2021

 0 לא עבד  כן 01/07/2021

 0 גבולי, לא עבד  גבולי 18/07/2021

 0 לא עבד  2 29/07/2021

 0 לא עבד  גבולי 30/07/2021

 0 לא עבד  2 31/07/2021

 0 לא עבד  1 26/08/2021

 0 לא עבד  5 21/09/2021

 0 לא עבד  6 22/09/2021

במרכז אנרגיה הופעל   4 -ו 3. הסבר המפעל: דוד 24:00חריגה אחת בשעה  1 07/10/2021

 לטובת גיבוי בזמן חיבור הזנות החשמל למפעלי נייר חדרה. 

 כן

במרכז אנרגיה הופעל לטובת גיבוי   3. הסבר המפעל: דוד 22:00חריגה בשעה  2 10/10/2021

 בזמן חיבור הזנות החשמל למפעלי נייר חדרה. 

 כן

 0 . הדודים לא עבדו.  19:00חריגה בשעה  1 12/10/2021

דיווח המפעל: זוהתה תקלה במד העכירות, הוזמן קבלן  10:12חריגה בשעה  1 20/10/2021

 חוץ שטיפל בתקלה הדודים לא עבדו. 

0 

 0 הדודים לא עבדו. 18:24חריגה בשעה  1 03/11/2021

דיווח המפעל: זוהתה תקלה במד  18:00+ חריגה בשעה  17:00חריגה בשעה  2 16/11/2021

 העכירות. הוזמן קבלן חוץ . הדודים לא עבדו.  

0 

במקביל לירידת   18/11/2021-20/11/21דיווח המפעל: במהלך סופשבוע  1 18/11/2021

 הגשמים התקבלו רמות עכירות גבוהות.

 הדודים לא עבדו. 

0 

במקביל לירידת   18/11/2021-20/11/21דיווח המפעל: במהלך סופשבוע  11 19/11/2021

 הגשמים התקבלו רמות עכירות גבוהות.

 הדודים לא עבדו. 

0 

במקביל לירידת   18/11/2021-20/11/21דיווח המפעל: במהלך סופשבוע  9 20/11/2021

 הגשמים התקבלו רמות עכירות גבוהות.

 הדודים לא עבדו. 

0 

 0 הדודים לא עבדו.  1 21/11/2021
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 עובד.  3דוד  1 30/11/2021

  25.11.2021 -עבד; דיווח המפעל: החל מ 3. דוד  13:42חריגה בעכירות בשעה 

מרכז אנרגיה במפעלי נייר יעבוד בגז טבעי  ועד סיום העבודות . במהלך 

 לא תעבוד לצורך תחזוקה.  OPCשבוע זה יבוצע דיגום ארובה. תחנת הכח 

 כן

 עובד.  3דוד  1 01/12/2021

מרכז אנרגיה   25.11.2021 -עבד; דיווח המפעל: החל מ 3חריגה בעכירות .דוד 

במפעלי נייר יעבוד בגז טבעי  ועד סיום העבודות . במהלך שבוע זה יבוצע 

 לא תעבוד לצורך תחזוקה.  OPCדיגום ארובה. תחנת הכח 

 כן

  25.11.2021דיווח המפעל: החל מה  15:00עובד. חריגת עכירות בשעה  3דוד  1 06/12/2021

מרכז אנרגיה במפעלי נייר יעבוד בגז טבעי מהיום ועד סיום העבודות . במהלך 

 לא תעבוד לצורך תחזוקה.  OPCשבוע זה יבוצע דיגום ארובה. תחנת הכח 

 כן

 כן הופעל.   4. דוד 10:00חריגה בשעה  1 13/12/2021

בשעות הערב במקביל לירידת   14.12.2021דיווח המפעל: החל מאתמול  4 15/12/2021

 הגשמים התקבלו רמות עכירות גבוהות. הדודים לא עבדו. 

0 

במקביל לירידת הגשמים  16-18/12/2021דיווח המפעל : בסוף שבוע האחרון  1 16/12/2021

 התקבלו רמות עכירות גבוהות. הדודים לא עבדו. 

0 

במקביל לירידת הגשמים  16-18/12/2021דיווח המפעל : בסוף שבוע האחרון  19 17/12/2021

 התקבלו רמות עכירות גבוהות. הדודים לא עבדו. 

0 

הגשמים במקביל לירידת  16-18/12/2021דיווח המפעל : בסוף שבוע האחרון  8 18/12/2021

 התקבלו רמות עכירות גבוהות. הדודים לא עבדו. 

0 

במקביל לירידת   18/11/2021-20/11/21דיווח המפעל: במהלך סופשבוע  1 20/12/2021

 הגשמים התקבלו רמות עכירות גבוהות. הדודים לא עבדו. 

0 

תקבלו , במקביל לירידת הגשמים ה 20:30דיווח המפעל: בשעות הערב החל מ  11 21/12/2021

 רמות עכירות גבוהות. הדודים לא עבדו.  

0 

 0 הדוודים לא עבדו 15 22/12/2021

, במקביל לירידת  14:20הופעל ,דיווח המפעל: החל משעות הצהריים  4דוד  6 29/12/2021

 הגשמים התקבלו רמות עכירות גבוהות.

0 

 10     סה"כ 

 

 מכון תערובת אילן רפאל ומפעל נ.מ.ר  

 במבנה של מכון עמק חפר התעשייה באזור הממוקם לדגים כופתיות לייצור תערובת מכון הינו ר.מ.תערובת נ מכון

 בע"מ.  רפאל אילן תערובת

ייצור כופתיות כמזון לבעלי חיים במכוני תערובת מתאפיינים בפליטת חומרים הגורמים לריח. כמענה   תהליכי 

לסוגית הריח מהמפעל הותקנה מערכת לטיפול בריח )אוזונוציה( בארובה הראשית. השיטה מתבססת על הזרקת  

דרישת האיגוד הותקן מכשיר ניטור  . בהתאם ל3Oאוזון לארובה הראשית וחמצון מולקולות הריח באמצעות האוזון  

בכניסה   אוזון  של  המותרים  הערכים  מהארובה.  הנפלטים  האוזון  וריכוזי  המיוצר  האוזון  כמות  למדידת  רציף 

וביציאה מהמתקן הוגדרו בתנאי רישיון העסק של המפעל. נתוני הניטור הרציף משודרים באופן מקוון לענן )קישור  

ב אחר הנתונים ולוודא  כי מערך יצור הכופתיות עובד רק כאשר כמות האוזון אינטרנטי( כך שהאיגוד יכול לעקו

גר/מק"ת. לעומת זאת, ביציאה    1188-עולה על הערך הנדרש כלומר שערך האוזון בכניסה למתקן לא יהיה נמוך מ

 חל"מ. 5מהמתקן הערך המרבי של אוזון שנקבע הוא 

 ממצאי הניטור 

בודדים    2021בשנת   ימים  עבד  אוגוסט  המפעל  חודש  ובסוף  הפסקת 2021בלבד,  הרציף עקב  הניטור  הופסק   ,

לדרישה  פעילות המפעל.   בכפוף  רישיון עסק למפעל  חידוש  על  חפר  אזורית עמק  בפני מועצה  המליץ  האיגוד 

להתקנת והפעלה של מתקן חדש לטיפול בריחות מתהליך הכבישה והגבהת הארובות במפעל. בסיכומו של דבר, 

 נסגר במהלך השנה משיקולים כלכליים של הנהלת המפעל. מתקן הכבישה 
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 אבן וסיד שפיה 

מפעל אבן וסיד שפיה הינו מפעל לייצור סיד חי וסיד כבוי בכבשן הנקרא תנור ניצב. גזי הפליטה מהתנור הניצב 

במערכת של ציקלונים מסוג וורטקס טרם פליטתם לסביבה דרך ארובה. מכשיר לניטור רציף לחלקיקים   מטופלים

מותקן בארובת התנור, והנתונים מתקבלים באיגוד באופן מקוון ורצוף. עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי היתר  

 . 08/02/17נכנס לתוקף בתאריך ועדכון להיתר ש 01/11/14הפליטה לפי חוק אוויר נקי שנכנסו לתוקף בתאריך  

ועל כן פעילותו של    2021המפעל החליט שלא להגיש בקשה לחידוש היתר הפליטה שתוקפו עד לסוף שנת  

 והפעילות העיקרית במפעל תהיה חציבה וגריסה.  2021התנור הניצב הסתיימה בתחילת חודש אוגוסט 

לטיפול בחלקיקים, במקום מתקן מסוג וורטקס  בעדכון להיתר המפעל נדרש להיערך להתקנת פילטר שקים חדש  

 08/02/17שהיה קיים עד כה ולא מצליח להגיע לערכי הפליטה הרצויים. ערך פליטה מרבי לחלקיקים החל מתאריך  

רווח בר סמך לניטור רציף של חלקיקים    30%מ"ג/מק"ת כאשר לערך זה מתווסף    50ועד להתקנת פילטר השקים:  

יטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה שנעשתה מ"ג/מ"ק(. תוצאות הנ 15)

 בשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימו שני אלה:

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

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

 עבור מקור הפליטה.

 ממצאי הניטור 

 (.08/02/17חריגות בממוצע יממתי )תקן החל מתאריך  15-חריגות בממוצע חצי שעתי ו  242היו  2021בשנת 

 החריגות במהלך השנה נובעות מהסיבות הבאות: 

כשבועיים   229 • במשך  המפעל:  דיווח  לפי  מכויל.  לא  רציף  ניטור  מכשיר  עקב  מרץ  בחודש  נרשמו  חריגות 

המכשיר הוחזר למצב "הגדרות היצרן", זאת לבקשת חברת הדיגום על מנת להכין אותו לכיול ועדכון נוסחה  

 חדשה. לאחר סיום תהליך הכיול נפסקו החריגות.

  :יתר החריגות •

במהלך השנה התנור הניצב הופסק פעמים רבות לתקופות קצרות לצורך ביצוע עבודות תחזוקה או משיקולים   •

 כלכליים. בחלק מהמקרים, בזמן התנעת התנור הייתה עלייה בריכוזי החלקיקים שגרמה לחריגה.  

תקן הטיפול חריגה יממתית אחת התקבלה עקב שחיקה פנימית של צנרת המוליכה את גזי הפליטה מהתנור למ •

בחלקיקים הראשי )וורטקס קטן( ומעבר למתקן טיפול חלופי ביעילות נמוכה )וורטקס גדול(. האיגוד התנגד 

והמפעל הצליח לבצע תיקון לצנרת כבר למחרת למרות המורכבות של  להמשך עבודה עם הוורטקס הגדול 

 העבודה. 

 עבודתו לצמיתות. בסוף חודש יולי ארעה תקלה חמורה בתנור שגרמה למעשה להפסקת  •

 

 2021עיבוד נתוני ניטור רציף ממפעל אבן סיד ושפיה בשנת  .49טבלה 

תקן החל  

 8.2.17מתאריך 

ממוצע  

יממתי  

מירבי  

 )מ"ג/מ"ק( 

מספר 

חריגות  

מהתקן  

 היממתי 

ממוצע חצי  

שעתי מירבי  

 )מ"ג/מ"ק( 

מספר 

חריגות  

מהתקן  

 החצי שעתי 

 הערות

50+15=65   100+15=115     

 חריגות חצי שעתיות בזמן הפעלת תנור 1 125 0 50 21-ינו
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 18/9/21הפסקת שידור נתונים מתאריך   -מפעל נסגר*

 אליאנס 

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

שעות ביממה ומייצרים    24. הדוודים פועלים ברציפות  Cמחובר לארובה נפרדת    Cודוד    ABלארובה משותפת ארובה  

בשוטף ובזמן תקלה משתמשים   2018קיטור עבור מכבשי הגיפור של הצמיגים. הדוודים שורפים גז טבעי משנת  

במזוט כדלק גיבוי. בכל ארובה מותקן מד ריכוז חלקיקים המחוברים אל האיגוד בזמן אמת. עיבוד הנתונים בוצע 

 על בסיס תנאי רישיון העסק של המתקן.

ר  רווח בר סמך לניטו  30%מ"ג/מק"ת כאשר לערך זה מתווסף    5ערך פליטה מרבי לחלקיקים בזמן שריפת גז טבעי:  

( חלקיקים  של  כאשר .  מ"ג/מ"ק(   1.5רציף  המרביים  הפליטה  בערכי  כעומדות  יחשבו  הרציף  הניטור  תוצאות 

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

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

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

 עבור מקור הפליטה.

 ממצאי הניטור 

לא נרשמו חריגות בריכוז החלקיקים בממוצע חצי שעתי ו/או ממוצע יממתי בארובת דוד    2021במהלך שנת   •

AB. 

דוד   • בארובת  זאת,  בממוצע  15נרשמו    Cלעומת  החלקיקים  בריכוז  חריגות   חריגות  נרשמו  לא  שעתי.  חצי 

בממוצע היממתי. רוב החריגות התקבלו בזמן של הפעלת הדוד במזוט או עקב תקלה במערכת הבקרה של  

 הדוד .

זמינות שנתית. הירידה בזמינות נובעת מתקלות בתקשורת ומתקלות במחשב המחובר    80.7%  –  זמינות נתונים

 למערכת הניטור הרציף.

   1 116 0 54 21-פבר

 מכשיר ניטור לא מכויל -לא חריגות  229 182 12 144 21-מרץ

  - 0 87 0 50 21-אפר

 חריגות חצי שעתיות בזמן הפעלת תנור 3 139 1 69 21-מאי

חריגה יממתית עקב תקלה בצנרת  4 166 1 72 21-יונ

למתקן טיפול ומעבר למתקן חלופי  

 פחות יעיל.

 חריגות חצי שעתיות בזמן הפעלת תנור

חריגות חצי שעתיות בזמן הפעלת תנור   4 177 1 69 21-יול

עקב חריגה יממתית בסוף החודש 

תקלה בתנור שגרמה להפסקת פעולתו  

 לצמיתות.

 הפסקת תנור לטווח ארוך עקב תקלה 0 17 0 2 21-אוג

הפסקת  -סיום פיקוח ניטור רציף  0 6 0 0 *  21-ספט

 שידור נתונים

   242   15   סה"כ 
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 2021מפעל אליאנס בשנת   ABעיבוד נתוני ניטור רציף ארובה  .50טבלה 

ארובה  

AB 

ממוצע  

יממתי מירבי  

 )מ"ג/מ"ק( 

מספר 

חריגות  

מהתקן  

 היממתי 

ממוצע חצי  

שעתי מירבי  

 )מ"ג/מ"ק( 

מספר חריגות  

מהתקן החצי  

 שעתי 

 11.5=10+1.5 6.5=5+1.5 תקן 

 0 3 0 3 21-ינו

 0 2 0 2 21-פבר

 0 2 0 2 21-מרץ

 0 2 0 2 21-אפר

 0 2 0 2 21-מאי

 0 3 0 2 21-יונ

 0 3 0 3 21-יול

 0 3 0 2 21-אוג

 0 2 0 2 21-ספט

 0 2 0 2 21-אוק

 0 1 0 1 21-נוב

 0 1 0 1 21-דצמ

 0   0   סה"כ

 

 2021מפעל אליאנס בשנת  Cעיבוד נתוני ניטור רציף ארובה  .51טבלה 

ארובה  

C 

ממוצע  

יממתי  

מירבי  

 )מ"ג/מ"ק( 

מספר 

חריגות  

מהתקן  

 היממתי 

ממוצע חצי  

שעתי מירבי  

 )מ"ג/מ"ק( 

מספר 

חריגות  

מהתקן החצי  

 שעתי 

 הערות

 11.5=10+1.5 6.5=5+1.5 תקן 
 

, עלה ריכוז 3עקב שיבוש במערכת בקרת להבה של דוד   1 16 0 3 21-ינו

 החלקיקים ולאחר כמה דקות הדוד עצר. 

   0 6 0 3 21-פבר

   0 5 0 3 21-מרץ

סבל מתקלה חוזרת של אי זיהוי להבה והיה נעצר   3דוד   3 14 0 3 21-אפר

 3כמה פעמים ביום, לצורך בדיקת התקלה, הופעל דוד  

במזוט )לא מיועד לעבודה עם מזוט חוץ ממקרים יוצאי  

 דופן(.

כובה עבור ביצוע כיוון.  בהפעלה מחדש של הדוד   3דוד   6 18 0 4 21-מאי

 בהתחלה היתה חריגה בריכוז החלקיקים.  

   0 3 0 2 21-וני

בסוף היום בו בוצע דיגום הארובות השנתי במפעל, ע"י   2 18 0 3 21-יול

לעבודה   המוביל  הדוד  מחדש  הודלק  חיצונית,  חברה 

בטעות   למזוט.  במזוט  מכוון  שהדוד  לב  לשים  בלי 

 כעבור כמה שעות הבחינו בזה וחזרו לגז טבעי. 

   0 3 0 2 21-אוג

   0 11 0 3 21-ספט

   0 4 0 3 21-אוק
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בתחנת   3 20 0 3 21-נוב אחזקה  עבודות  עקב  במזוט  כדי עבודה  גז. 

)לא מיועד   Cלשמור על לחצים במערכות, הופעל דוד  

 .Bלמזוט( עד לסיום הטיפול בתקלה בדוד 

   0 11 0 3 21-דצמ

   15   0   סה"כ 

 

 משמר השרון –קרגל אריזות גמישות

במתקן   מטופלים  ההדפסה  מתהליך  הנפלטים  המזהמים  גמישות.  יריעות  על  להדפסה  מפעל  הינו  קרגל  מפעל 

. ריכוזי כלל החומרים האורגניים RTO  (Regenerative Thermal oxidizer)יים הנקרא  לשריפת חומרים אורגנ

.  בנוסף מבוצע דיגום משתי נקודות סביבתיות  FIDמבוססת על שיטת    TOCבארובה נמדדים ע"י מערכת למדידת  

שעה בין השעות מערבית( המתחלפות לסירוגין כל חצי  -על גג המפעל )נקודת דיגום מרכז הגג ונקודת דיגום דרום

. נקודת המדידה הסביבתיות מנטרות פליטות בלתי מוקדיות מצנרת וארובות חירום הנמצאים  16:00עד    07:00

כמו כן מועברים נתוני בקרה על פעילות   .מערבית מייצגת את "גדר המפעל"-על גג המפעל. נקודת הדיגום הדרום

ה המתקן  :  RTO- מתקן  בתוך  טמפרטורה  למתקן,  בכניסה  אורגני  חומר  ריכוז  למתקן,  בכניסה  אוויר  ספיקת 

   וטמפרטורה בארובת הפליטה מהמתקן. 

. ערך  05/02/2015עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי היתר הפליטה לפי חוק אוויר נקי שנכנסו לתוקף בתאריך  

אורגניים:   לחומרים  מרבי  ל  10פליטה  כאשר  מתווסף  מ"ג/מק"ת  זה  )  30%ערך  רציף  לניטור  סמך  בר    3רווח 

בוצעה המרת יחידות של התקן    TOC as PROPANמ"ג/מ"ק(. מאחר ותוצאות המדידה מתקבלות ביחידות של  

תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה    חל"מ.   8.125והערך המרבי הוא  

 ל המתקן המנוטר התקיימו שני אלה: רציפה שנעשתה בשעות העבודה ש

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

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

 שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 ממצאי הניטור 

לא נרשמו חריגות מתנאי היתר הפליטה. הריכוז המרבי    2021: בשנת  RTO-קן הבארובה ביציאה ממת  TOCריכוזי  

לא בוצע כיול כנדרש במכשיר הניטור הרציף ע"פ   2020חל"מ. נציין כי בשנת    8.8בממוצע החצי שעתי היה  

המליץ להחליף  במסגרת בדיקות הכנה לכיול המכשיר, ספק המערכת    2021הוראות היתר הפליטה. בחודש נובמבר  

את המכשיר כולו והכיול לא בוצע.. המפעל הזמין מכשיר חדש ועד לאספקת המכשיר הותקנה מערכת חלופית שלא  

לא מהימנים. האיגוד התריע במהלך השנה מספר    2021כוילה. המשמעות הינה כי הנתונים שנמדדו במהלך שנת  

ול הוזמן רק לקראת סוף השנה. המשרד פעמים בפני המפעל כי הנתונים מסתמנים כאינם מהימנים אך למרות זאת הכי

 להגנת הסביבה בשיתוף האיגוד החל בהליך אכיפה מנהלי בנושא זה. 

במשך    RTO- ( המפעל רשאי להפעיל את מכונות ההדפסה ללא הפעלת מתקן ה8ע"פ דרישות היתר הפליטה )סעיף  

מקור שגיאה!  לן )ראה  שעות ברצף. התקלות המפורטות לה  24-שעות עבודה במצטבר בשנה ולא יותר מ  100

מבוקרות גם באמצעות הגלאים הסביבתיים הנמצאים על גג המפעל. בנקודה המייצגת את   (ההפניה לא נמצא.

  75חל"מ. בנקודה הסביבתית במרכז הגג נרשמו    5פעמים בהם הריכוז החצי שעתי עלה על    33גדר המפעל נרשמו  

 בטבלה להלן מוצג פרוט של נתונים בכל חודש.   חל"מ. 10י שעתי עלה על פעמים בהם הממוצע החצ
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- ספיקת העבודה בכניסה למתקן ה  מק"ש.   90,000היא    RTO-: ספיקת התכנון המקסימלית של מתקן הספיקות

RTO    מק"ש כתלות במספר מכונות ההדפסה שעובדות במקביל. במהלך השנה ספיקות    90,000-ל  15,000נעה בין

מרביות היו גבוהות מספיקת התכנון של המתקן, הספיקה המקסימלית בממוצע חצי שעתי עמדה על  העבודה ה

 מק"ש.   94,551

והריכוזים מהניטור    RTO-בטבלאות שלהלן מוצגות, מדידות ריכוז החומר האורגני בארובה ביציאה ממתקן ה

 הסביבתי: 

 

במפעל קרגל   RTO-מדידות ריכוז חומר אורגני בארובה ביציאה ממתקן ה - עיבוד נתוני ניטור רציף  .52טבלה 

 2021בשנת 

ארובת  

RTO 

ממוצע 

יממתי  

מירבי  

 )חל"מ(

מספר  

חריגות  

מהתקן 

 היממתי 

ממוצע חצי  

שעתי  

מירבי  

 )חל"מ(

מספר  

חריגות  

מהתקן 

החצי  

 שעתי

   14.375   8.125 תקן

 0 1.6 0 0.9 21-ינו

 0 1.1 0 0.5 21-פבר

 0 1.8 0 1 21-מרץ

 0 2.4 0 1.7 21-אפר

 0 1.9 0 1.1 21- מאי

 0 6.2 0 3.4 21-יונ

 0 6.2 0 4.2 21-יול

 0 2.1 0 0.9 21-אוג

 0 1.4 0 0.8 21-ספט

 0 6.3 0 4.1 21-אוק

 0 7.9 0 6 21-נוב

 0 8.8 0 6 21-דצמ

 0   0   סה"כ 

 

מדידות ריכוז החומר האורגני בגלאים הסביבתיים על גג וגדר מפעל קרגל   - עיבוד נתוני ניטור רציף  .53טבלה 

 2021בשנת 

מרכז הגג   מיקום 

(ambient 1) 

מרכז הגג  

(ambient 1) 

גדר המפעל  

(ambient 2) 

גדר המפעל  

(ambient 2) 

 

ערך ממוצע חצי   תקן 

שעתי מקסימלי  

 ]חל"מ[ 

מספר פעמים  

בהם הריכוז  

 חל"מ  10-גדול מ

ערך ממוצע חצי  

שעתי מקסימלי  

 ]חל"מ[ 

מספר פעמים בהם  

  5 -הריכוז גדול מ

 חל"מ

 הערות

בוקר  4.1.21בתאריך    3 9.4 5 24 21-ינו  -לפנות 

הפסקת חשמל לשעה וחצי בערך 

 המכונות לא עבדו   –
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   1 7.5 5 12.7 21-פבר

   0 3 4 14.3 21-מרץ

   8 11 6 18.6 21-אפר

   2 7.2 5 13.7 21-מאי

  11בסביבות    28.6.21בתאריך     13 14 15 30.7 21-יונ

-בלילה הייתה תקלה במשאבה ב 

RTO   . 

   1 9.2 6 16.8 21-יול

   3 6.8 5 50.1 21-אוג

   2 6.2 12 37.1 21-ספט

   0 0.4 12 26 21-אוק

   0 0.4 0 0.4 21-נוב

בחודש  0 0 0 0 21-דצמ סביבתי  ניטור  נתוני  אין 

 זה

   33   75   סה"כ

נערך סיור במפעל בהשתתפות נציגי המפעל נציגי האיגוד ונציגי המשרד להגנת הסביבה.    12.07.2021בתאריך  

חזק היוצא ממנו, סביב  בזמן הסיור נמצא כי באחד המעקפים הנמצאים על גג המפעל שהיה פעיל זוהה משב רוח 

פתח היציאה הורגש ריח חזק האופייני לממסים. לאחר שנציגי המשרד הפנו את תשומת ליבו של מנהל המפעל  

לכך, נערכה בעת הסיור בדיקה במפעל, ועלה כי מדובר במעקף המנותב ממכונת הפלקסו. המשמעות הינה שגזים 

לסביבה. גם בנושא זה מבוצע הליך אכיפה מנהלי כנגד    לא מטופלים מתהליכי הייצור שלא עברו טיפול נפלטו

 המפעל. 

 

 העוגנפלסט  

. המזהמים הנפלטים מתהליך ההדפסה מטופלים במתקן  PVCבמפעל העוגנפלסט קיימת מכונה להדפסה על יריעות  

י . כמו כן נמדדים נתונ  TOCביופילטר. ריכוזי כלל החומרים האורגניים בארובה נמדדים ע"י מערכת למדידת  

בקרה הבאים: ספיקת אוויר ומהירות זרימה בכניסה למתקן, ריכוז חומר אורגני בכניסה למתקן, טמפרטורה ולחות 

 בארובת הפליטה מהמתקן.

 8.1.2020עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי רישיון העסק מתאריך 

  30%אשר לערך זה מתווסף  מ"ג/מק"ת, כ  90ערך פליטה מירבי לחומרים אורגניים ביציאה ממתקן ההדפסה הינו   

מ"ג/מ"ק(. תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר    27רווח בר סמך לניטור רציף )

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

מ"ג/למ"ק.  ריכוז  117 – הממוצע היומי בשעות העבודה של המתקן לא יעלה על ערך הפליטה המרבי, כלומר .3

 אחוז אי וודאות.  30%מ"ג/למ"ק אויר בתוספת  90של 

  180ריכוז של    -מ"ג/למ"ק    207הממוצע החצי שעתי אינו עולה על פי שניים מערך הפליטה המרבי, כלומר   .4

 אחוז אי וודאות . 30%מ"ג/למ"ק אויר בתוספת 

   2021ממצאי הניטור הרציף בשנת עיקר 

 : 2021להלן פירוט התקלות העיקריות במערכת הפילטר הביולוגי במהלך שנת 
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שבועות   6  -חריגות יממתיות. המפעל לא עבד במשך כ  2-חריגות חצי שעתיות ו  36התקבלו    2021בחודש פברואר  

ופילטר, המשיכה להתבצע הזנה של  עד למחצית חודש פברואר. על מנת לשמר את פעילות החיידקים בתוך הבי

, התקבלו    18/2/21ובוצעו פעולות אחזקה במתקן. עם חזרת מחלקת ההדפסה לעבודה בתאריך  MEKממס מסוג  

חריגות משמעותיות בפליטות ביציאה מהביופילטר במשך ארבעה ימים.  מיד עם לאורך זמן זה בוצעו טיפולים 

פילטר ונמצאה זרימת אוויר שעקפה את התהליך וטופלה. לאחר מכן  במי התהליך. בוצעה בדיקה בתוך מבנה הביו

 המתקן חזר לפעול כהלכה.

חריגות בממוצע חצי שעתי, עקב ירידה בביצועי מתקן הביופילטר. בהתאם   29התקבלו    2021בחודש ספטמבר  

ומסה  עד לחזרה  לכך, נערך ניתוח מקיף לתפקוד המתקן והתקלות שנמצאו תוקנו. המערכת עברה תהליך שיקום בי

 לתפקוד רגיל ומלא.  

לתיקון   נשלח  האנלייזר  הניטור.  נתוני  בזמינות  שפגעו  הניטור  במערך  תקלות  התרחשו  נובמבר  חודש  במהלך 

 ותקלת הניטור טופלה. בזמן זה מתקן הביופילטר המשיך את עבודתו כרגיל.  

 

 2021בוד נתוני ניטור רציף במפעל העוגנפלסט בשנת עי .54טבלה 

  

ממוצע  

יממתי  

מירבי  

 )מ"ג/מ"ק(

מספר  

חריגות  

מהתקן 

 היממתי 

ממוצע חצי  

שעתי  

מירבי  

 )מ"ג/מ"ק(

מספר  

חריגות  

מהתקן 

החצי  

 הערות  שעתי 

     207   117 תקן

 7 408.3 0 33.5 21-ינו

 -ו 1/1/21חריגות נרשמו בתאריכים  

3/1/21 

 36 1145.6 2 161.8 21-פבר

פעילות המפעל הופסקה לששה 

שבועות עד לאמצע חודש פברואר.  

במהלך ההפסקה המשיכה להתבצע 

לביופילטר וכן   MEKהזנה של ממס 

בוצעו פעולות אחזקה במתקן. עם  

חזרת מחלקת ההדפסה לפעילות 

חריגות התקבלו  18/02/2021בתאריך 

משמעותיות בארובה. בוצעו מספר  

בדיקות במי תהליך ובתאריך  

בוצעה בדיקה בתוך  25/02/2021

המבנה ונמצאה זרימת אוויר שעקפה  

את התהליך. התקלה טופלה מיידית  

באותו יום והחריגות נפסקו. החריגות  

-23 -ו 18-19/2/21נרשמו בתאריכים 

24/2/21 . 

   0 77.9 0 19.6 21-מרץ 

   0 75.1 0 24.2 21-אפר

   0 74.9 0 29.8 21-מאי

   0 73.4 0 17.8 21-יונ

   0 80.5 0 23.5 21-יול

   0 76.7 0 30.2 21-אוג
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 29 466.4 0 94.5 21-ספט

החריגות החלו אחרי ראש השנה לאחר  

שנצפתה ירידה בביצועי מתקן  

הביופילטר. המפעל ערך בדיקה מקיפה  

לתפקוד המתקן ונמצאו סתימות 

במתזים שגרמו לירידה בכמות 

הביומסה. התקלות שנמצאו תוקנו 

והמערכת עברה תהליך שיקום ביומסה  

עד לחזרה לתפקוד רגיל. החריגות 

  19/9 13/9 12/9נרשמו בתאריכים 

 27/9 -ו 24/9  20/9

   0 180.6 0 30.9 21-אוק

 1 807.7 0 37.2 21-נוב

ונובעת  16/11החריגה נרשמה בתאריך 

כנראה מזיהום של ממסים בצנרת של 

 האנלייזר ולא מחריגה בארובה. 

   0 164.6 0 53.4 21-דצמ

   73   2   סה"כ

 

 פחמ"ס 

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

( לפני הפליטה RTOאשר עוברים דרך מתקן לטיפול תרמי בממסים )בתנור. תהליכים אלה כרוכים בפליטת ממסים,  

 לסביבה. 

בהתאם לדרישות רישיון העסק של המפעל, לא מתבצעת מדידה של ריכוז חומרים אורגניים ביציאה ממתקן הטיפול 

, ספיקת    RTO  - בניטור הרציף, אלא רק את הפרמטרים התפעוליים הבאים: טמפרטורה בתא השריפה של מתקן ה

 וצריכת גפ"מ.   RTO - ויר אל מתקן הא

 המפעל אינו פעיל במהלך הלילה ובסופ"ש.  

 . C 780-820° -בזמן עבודה  RTO-טמפרטורה: טווח טמפרטורת נדרש בתא השריפה של מתקן ה

. C770-830°נמצא כי במרבית זמן העבודה, הטמפרטורה בתא השריפה היא בטווח    2021ממצאי הניטור בשנת  

 . C320°ובסופי שבוע הטמפרטורה יורדת עד  C° 540-640 -צור בלילות, הטמפרטורה יורדת לעם הפסקת היי

 זמינות נתונים:

לא הייתה תקשורת ניטור רציף. מבירור מול המפעל עלה כי הייתה הפסקת   21/8/21-25/8/21בין התאריכים  

החלפת כבלים(, והתקשורת לא חזרה לאחר סיומה. התקלה טופלה, והנתונים   –חשמל של חברת חשמל )יזומה  

 הושלמו באופן אוטומטי למערכת.   

התאריכים   הסב  24/10/2021  -18/10/21בין  הרציף.  הניטור  במערכת  תקלה  תקלה  הייתה  הייתה  המפעל:  ר 

 בקריאת הגששים. ככל הנראה עקב הפסקת חשמל שפגעה בתקשורת. 

    זמינות נתונים שנתית.  98.7%

 2021פחמ"ס בשנת  עיבוד נצוני ניטור רציף במפעל .55טבלה 

 חודש

טמפרטורה  

 מקסימלית 

 )מ"צ(

ספיקה 

 מקסימלית 

 )מק"ש( 

צריכה 

 מקסימלית 

)ק"ג/  

 שעה(
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   34,678    817 21-ינו

 56.60  28,495    818 21-פבר

 59.10      26,985    822 21-מרץ 

   30,141    820 21-אפר

   27,249    819 21-מאי

   28,872    817 21-יונ

 51.70        29,227    817 21-יול

   28,812    830 21-אוג

 51.70        34,157    817 21-ספט

   29,129    823 21-אוק

   34,225    818 21-נוב

 56.60  53,758    818 21-דצמ

 

   אבן קיסר

חומר מסוכן    –מפעל אבן קיסר בשדות ים מייצר משטחי קוורץ ופורצלן. בתהליך הייצור קיים שימוש בסטירן  

מאמצי המפעל בסגירת קווי הייצור, שינויים במערכות היניקה אל  המסווג כמסרטן אפשרי בבני אדם.  למרות  

שלושה מתקני טיפול תרמי לטיפול בממסים, התקבלו חריגות חוזרות ונשנות בריכוזי הסטירן בבדיקות סביבתיות 

גם  שכללו  העסק  ברשיון  מחמירים  תנאים  למפעל  העביר  הסביבה  להגנת  המשרד  לכך  בהמשך  שבוצעו.  רבות 

, הותקנה 2021ניטור רציף. על כן, בשיתוף ובהנחיית האיגוד והמשרד להגנת הסביבה, בחודש יוני    התקנת מערכת

ושתי ארובות   RCOמערכת ניטור רציף במפעל אבן קיסר ארובות המתקנים התרמיים לטיפול בממסים:  ארובת  

RTO  המערכת מנטרת את ריכוזי ה .TOC  ליים )טמפרטורה בתא )כלל חומרים אורגנים נדיפים( ופרמטרים תפעו

השריפה של המתקנים וספיקת אויר אל המתקנים( . הנתונים משודרים לאיגוד בזמן אמת, נבדקים ומנותחים באופן  

שוטף, על מנת לזהות האם מתקיימות קיימות חריגות מהתקן המותר או מתנאים ברישיון העסק.  במידה וישנן  

 תקלות, האיגוד מקבל הודעות מהמפעל.   

רווח בר סמך המהווה   30%חל"מ, כאשר לערך זה מתווסף  20בממוצע יממתי הינו    TOC  -יטה המרבי לערך הפל

   חל"מ.   6

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

 של המתקן המנוטר התקיימו שני אלה: 

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

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

 שנקבעו עבור מקור הפליטה.
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האיגוד ביצע השנה מדידת פליטות מזהמים לסביבה )סטירן ואצטון(, בעזרת בנוסף לניטור הרציף שהותקן השנה,  

ששידרה את הנתונים באופן רציף במשך חודש אל האיגוד, ובכך, נבחנו פליטות ייחודית היפרספקרטאלית,    מערכת

 המזהמים לסביבה בדרך נוספת. 

פירוט תוצאות הדיגום הרציף מארובות מפעל אבן קיסר, המצביעות על כך שהשנה לא התקיימו חריגות   להלן 

בפליטות מזהמים לסביבה על פי התקן. עם זאת מבחינת התוצאות נראה כי ישנן הפסקות רבות של המתקנים לזמן  

 קצר. במקרה הצורך הפליטות מנותבות לאחד ממתקני הטיפול האחרים.

 מפעל אבן קיסר   RCOניטור רציף מארובת עיבוד נתוני  .56טבלה 

ארובת 

RCO 

ממוצע  

יממתי  

מירבי  

 )חל"מ( 

מספר  

חריגות 

TOC   

מהתקן  

 היממתי 

ממוצע חצי  

שעתי מירבי  

 )חל"מ( 

מספר  

חריגות 

TOC  

 מהתקן  

החצי  

 שעתי

   46=6(+2*20)   26=20+6 תקן

 0 42.1 0 17.4 21-יונ

 0 34.7 0 13.7 21-יול

 0 34.7 0 16.8 21-אוג

-ספט

21 
18.7 0 31.2 0 

 0 42.2 0 17.2 21-אוק

 0 30 0 13.5 21-נוב

 0 33.3 0 10.9 21-דצמ

 0   0   סה"כ

 

 מפעל אבן קיסר במזרחי  RTOיטור רציף מארובת נעיבוד נתוני .57טבלה 

ארובת  

RTO  

 מזרחי 

ממוצע  

יממתי  

מירבי  

 )חל"מ(

מספר  

חריגות  

TOC  

מהתקן 

 היממתי 

ממוצע חצי  

שעתי מירבי  

 )חל"מ(

מספר  

חריגות  

TOC 

 מהתקן 

החצי  

 שעתי 

   46=6(+2*20)   26=20+6 תקן

 0 14.6 0 9 21-יונ

 0 17.4 0 7.6 21-יול

 0 9.6 0 6.6 21-אוג

-ספט

21 
7 0 10 0 

 0 14.9 0 8.2 21-אוק

 0 13 0 8.7 21-נוב

 0 12.9 0 7.9 21-דצמ

 0   0   סה"כ
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 מערבי במפעל אבן קיסר  RTOניטור רציף מארובת עיבוד נתוני  .58טבלה 

ארובת  

RTO 

 מערבי 

ממוצע  

יממתי  

מירבי  

 )חל"מ(

מספר  

חריגות  

TOC  

מהתקן 

 היממתי 

ממוצע חצי  

שעתי מירבי  

 )חל"מ(

מספר  

חריגות  

TOC 

 מהתקן 

החצי  

 שעתי 

   46=6(+2*20)   26=20+6 תקן

 0 13 0 8.9 21-יונ

 0 23.2 0 7.8 21-יול

 0 22.1 0 10.6 21-אוג

-ספט

21 
13.8 0 19.6 0 

-אוק

21 
10.6 0 14.6 0 

 0 20 0 10.7 21-נוב 

-דצמ

21 
9.6 0 30.4 0 

 0   0   סה"כ

 

 

 דיגומי ארובות  –מקורות מוקדיים  

גמה מהאוויר הנפלט בארובה לשם מדידת ריכוזי המזהמים הנפלטים לסביבה.  דיגום אוויר בארובות הוא לקיחת דו

מפעלי תעשייה נדרשים לבצע דיגומי ארובות באופן תקופתי, בהתאם לדרישות היתר הפליטה לאוויר או בהתאם 

בה לתנאי רישיון העסק. דיגום ארובות מבוצע על פי "נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה" של המשרד להגנת הסבי

שמתעדכן מעת לעת ומבוצע ע"י מעבדות מוסמכות. תוצאות הדיגומים מדווחים למערכת הממוחשבת של המשרד  

להגנת הסביבה ואינם מתקבלים באיגוד בפרק זמן סביר. מאחר והמערכת עדיין אינה זמינה לציבור בצורה נוחה  

 איגוד.ונגישה, להלן ריכוז ממצאי הדיגומים שבוצעו בארובות המפעלים במרחב ה

 2021ריכוז ממצאי בדיקות ארובה שבוצעו במפעלים הגדולים במרחב האיגוד בשנת  .59טבלה 

שם/מספר   שם המפעל 

 ארובה 

תאריך  

 הבדיקה 

תיאור הפרמטרים  

 שנבדקו 

פרמטר חורג 

+ % חריגה  

 מהתקן 

 טיפול בחריגות/הערות

 ,RCO 24/02/2021 PM, Nox, CO אבן קיסר 

TOC, styren 

   תקין

 ,RCO 27/10/2021 PM, Nox, CO אבן קיסר 

TOC, styren 

   תקין
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 ,PM, Nox, CO 24/02/2021 מזרחי   RTO אבן קיסר 

TOC, styren 

   תקין

 ,PM, Nox, CO 27/10/2021 מזרחי   RTO אבן קיסר 

TOC, styren 

   תקין

 ,PM, Nox, CO 24/02/2021 ישן  RTO אבן קיסר 

TOC, styren 

   תקין

 ,PM, Nox, CO 08/03/2021 ישן  RTO אבן קיסר 

TOC, styren 

   תקין

 ,PM, Nox, CO 27/10/2021 ישן  RTO אבן קיסר 

TOC, styren 

   תקין

שואב אבק  אבן קיסר 

בבור פריקת 

חולות  

ממשאית  

 ושקים

25/10/2021  TOC תקין   

שואב אבק  אבן קיסר 

בבור פריקת 

חולות  

ממשאית  

 ושקים

31/10/2021 PM תקין   

יונק אבק  אבן קיסר 

 מזרחי חדש 

25/10/2021 PM תקין   

יונק אבק  אבן קיסר 

 מזרחי חדש 

31/10/2021 TOC תקין   

יונק אבק  אבן קיסר 

מזרחי מחוץ  

 למערך 

20/10/2021 PM, TOC תקין   

יונק אבק  אבן קיסר 

מזרחי מחוץ  

 2 -למערך 

20/10/2021 PM, TOC תקין   

יונק מחדר   אבן קיסר 

 -צבע חדש 

 מזרחי 

21/10/2021 PM, TOC תקין   

יונק מחדר   אבן קיסר 

 -צבע חדש 

 מערבי 

21/10/2021 PM, TOC תקין   

מערכת יניקת  אבן קיסר 

 אבק מערבית 

21/12/2020 TOC, PM TOC- 27% ; 

 ; תקין34%

 פעמים  3 -ביקורת פתע

המפעל הגיש תוכנית  

לשיפור היניקות  

 מתהליך הייצור

מערכת יניקת  אבן קיסר 

 אבק מערבית 

21/10/2021 TOC, PM תקין   

   תקין PM 20/10/2021 פרה מיקס אבן קיסר 

פרה מיקס קטן   אבן קיסר 

 מזרחי חדש 

20/10/2021 PM תקין   

   תקין PM, Nox 03/08/2021 פרליט  אגריקל 
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 NOXחריגה  PM, Sox, Nox, CO 11/10/2021 דוד קיטור  איטונג

86.3% 

  

 ביקורת פתע. 

 

חריגה בזמן שימוש 

  2021במזוט. בסוף שנת 

בוצעה הסבה של הדוד 

 ממזוט לגז טבעי 

OPC  תחנת כח HTK-01 16/11/2020 SO2, PM, CO, Nox תקין   

OPC  תחנת כח HTK-01 28/02/2021 SO2, PM, CO, Nox תקין   

OPC  תחנת כח HTK-02 17/11/2020 SO2, PM, CO, Nox תקין   

OPC  תחנת כח HTK-02 26/10/2021 SO2, PM, CO, Nox תקין   

OPC  ארובת דוד  מפעלי נייר

  -קיטור ראשי

3+4 

19/09/2020 Sox, PM, CO, Nox תקין   

OPC  ארובת דוד  מפעלי נייר

  -קיטור ראשי

3+4 

18/03/2021 Sox, PM, CO, Nox  חריגה 

Nox 

20.57%  

הפסיקו את  הדוודים  

הפעילות השוטפות עד 

ויופעלו   2021סוף שנת 

 כגיבוי.

OPC  ארובת דוד  מפעלי נייר

  -קיטור ראשי

3+4 

20/05/2021 Sox, PM, CO, Nox תקין   

OPC  ארובת דוד  מפעלי נייר

  -קיטור ראשי

3+4 

06/12/2021 Sox, PM, CO, Nox תקין   

OPC  18/03/2021 6ארובת דוד  מפעלי נייר Sox, PM, CO, Nox  חריגהNox 

27.81% 

הדוודים הפסיקו את  

הפעילות השוטפות עד 

ויופעלו   2021סוף שנת 

  כגיבוי.

אינטרנשיונל 

פלייבורז אנד 

פרגרנסז 

אינגרידיאנטס  

 בע"מ 

AR-ST-1 22/03/2020 VOC, M,Dox, PM, 

Cl2, Sox,   Nox,  

 Soxחריגה 

96.94% 

העסק ביצע ניסיונות 

לאיתור המקור וטיפול  

בחריגות ללא הצלחה ועל  

כן המשרד להגנת הסביבה 

  החל בהליך אכיפה.

אינטרנשיונל 

פלייבורז אנד 

פרגרנסז 

אינגרידיאנטס  

 בע"מ 

AR-ST-1 26/04/2020 TOC,  כספית

 ותרכובותיה 

   תקין

  

  

  

  
אינטרנשיונל 

פלייבורז אנד 

פרגרנסז 

אינגרידיאנטס  

 בע"מ 

AR-ST-1 28/06/2020 Sox  חריגהSox 

78.85% 

אינטרנשיונל 

פלייבורז אנד 

פרגרנסז 

אינגרידיאנטס  

 בע"מ 

AR-ST-1 22/10/2020 Sox  חריגהSox 

145.4% 
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אינטרנשיונל 

פלייבורז אנד 

פרגרנסז 

אינגרידיאנטס  

 בע"מ 

AR-ST-1 23/06/2021 VOC, M, Dox, PM, 

Cl2, Sox, Nox, 

TOC, CO 

 Soxחריגה 

260.9% 

אינטרנשיונל 

פלייבורז אנד 

פרגרנסז 

אינגרידיאנטס  

 בע"מ 

AR-ST-1 07/10/2021 Cl2, CO, Sox :חריגות 

Cl2- 

631.92% 

 

 Sox- 

65.74%% 

אינטרנשיונל 

בורז אנד פליי

פרגרנסז 

אינגרידיאנטס  

 בע"מ 

AR-ST-6 23/06/2021 VOC,   TOC, 

ברומוכלורומתאן, 

 דיכלורומתאן

   תקין

אינטרנשיונל 

פלייבורז אנד 

פרגרנסז 

אינגרידיאנטס  

 בע"מ 

AR-ST-6 07/10/2021 תקין דיכלורומתאן   

אינטרנשיונל 

פלייבורז אנד 

פרגרנסז 

אינגרידיאנטס  

 בע"מ 

AR-ST-8 23/06/2021 VOC,   TOC, M, 

 ברומוכלורומתאן

   תקין

לבקש מהמפעל תוצאות.           אליאנס 

בטבלה אין דיגומים  

 2021בשנת  

אמבר מכון  

 לתערובת

-1קווי כבישה 

 אמבר ב' 4

02/09/2020 TOC ביקורת פתע  תקין 

מכון  אמבר 

 לתערובת

  - 56ארובה 

  56-1ציקלון 

  7קו כבישה 

 מקרר 

19/08/2021 TOC, PM תקין   

אמבר מכון  

 לתערובת

  - 57ארובה 

  57-1ציקלון  

  8קו כבישה 

 מקרר 

19/08/2021 TOC, PM תקין   

אמבר מכון  

 לתערובת

  - 59ארובה  

בור קבלה 

 רכבת

11/07/2021 PM תקין   

מכון  אמבר 

 לתערובת

  - 60ארובה 

בור קבלה 

 משאית 

11/07/2021 PM תקין   

אמבר מכון  

 לתערובת

  - 52ארובה 

-1קווי כבישה 

 אמבר ב' 4

10/05/2021 TOC  חריגהTOC-   

41.5% 

 ביקורת פתע 
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אמבר מכון  

 לתערובת

  - 52ארובה 

-1קווי כבישה 

 אמבר ב' 4

19/08/2021 TOC, PM תקין   

מתקן טיפול   אר. או. פי 

יציאה  -ביולוגי

 מהמתקן 

21/10/2020 TOC  חריגה ב

TOC-   

5.2% 

 לבדוק האם באמת חריגה 

מתקן טיפול   אר. או. פי 

יציאה  -ביולוגי

 מהמתקן 

28/12/2020 TOC תקין   

אין דיגומים בדוח בשנת           גומי עין שמר 

 , לבדוק2021

  - C1ארובה  גלעם 

ארובת דוד 

 400קיטור 

02/06/2021 PM, CO, Sox, Nox תקין   

  - C2ארובה  גלעם 

 375דוד קיטור 

02/06/2021 PM, CO, Sox, Nox תקין   

   תקין F41 03/06/2021 PMארובה  גלעם 

   תקין F6 02/06/2021 PMארובה  גלעם 

   תקין M4 02/06/2021 PM,TOCארובה  גלעם 

   תקין S1 03/06/2021 PM,TOCארובה  גלעם 

   תקין S2 03/06/2021 PM,TOCארובה  גלעם 

   תקין S4 02/06/2021 PM,TOCארובה  גלעם 

   תקין S6 03/06/2021 PM,TOCארובה  גלעם 

   תקין S7 02/06/2021 PM,TOCארובה  גלעם 

  - 1ארובה  גן שמואל מזון 

ארובת בוילר  

 1גז טבעי 

27/07/2021 PM, CO, SO2, Nox תקין   

  - 3ארובה  גן שמואל מזון 

ארובת בוילר  

גז )מזוט  

 3גיבוי( 

27/07/2021 PM, CO, SO2, Nox תקין   

  - 4ארובה  גן שמואל מזון 

ארובת בוילר  

גז )מזוט  

 4גיבוי( 

27/07/2021 PM, CO, SO2, Nox  חריגהPM-   

41.4% 

  לבדוק

  - 5ארובה  גן שמואל מזון 

ארובת בוילר  

 ביוגז

06/01/2021 TOC, PM, CO, Sox, 

Nox 

   תקין

  - 5ארובה  גן שמואל מזון 

ארובת בוילר  

 ביוגז

27/07/2021 PM, CO, SO2, Nox תקין   
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  -  ST-2 העוגנפלסט

ארובה מזרחית 

- קלנדרים ב

20/18 

18/11/2021 TOC, PM תקין   

  -  ST-2 העוגנפלסט

ארובה מזרחית 

- קלנדרים ב

20/18 

17/11/2021 TOC, PM תקין   

ארובת  ST-4 העוגנפלסט

יציאה מפילטר  

 ביולוגי 

18/11/2021 TOC תקין   

 - ST-5 העוגנפלסט

 DOR 3ארובת 

17/11/2021 TOC תקין   

 - ST-6 העוגנפלסט

ארובת יציאה  

 DOR25מכונה 

17/11/2021 TOC תקין   

   תקין TORIT 17/11/2021 PM העוגנפלסט

  - 1ארובה  זוהר דליה 

 סולפונציה 

13/10/2021 TOC, SO2, PM  חריגהTOC-   

71.53% 

המשרד להגנת הסביבה 

החל בהליך 

המפעל הודיע על   אכיפה.

כוונתו לסגור את המתקן  

 2022במהלך 

  - 1ארובה  זוהר דליה 

 סולפונציה 

06/12/2021 TOC, SO2, PM תקין   

  - 15ארובה  זוהר דליה 

 ריאקטורים

13/10/2021 TOC, VOC  חריגהTOC-   

20% 

המשרד להגנת הסביבה  

 החל בהליך אכיפה.  

המפעל ביצע איפיון של  

הפליטות ושינויים  

 תפעוליים

  - 3ארובה  זוהר דליה 

שפיכת חומר 

 61F10גלם 

11/10/2021 PM תקין   

  - 4ארובה  זוהר דליה 

 מגדל ייבוש

03/06/2021 PM, Sox  חריגהPM - 

3623  % 

 ביקורת פתע 

 

 

המשרד להגנת הסביבה 

החל בהליך 

המפעל הודיע על   אכיפה.

כוונתו לסגור את המתקן  

 2022במהלך 

  

  - 4ארובה  זוהר דליה 

 מגדל ייבוש

29/07/2021 TOC, SO2, PM, 

CO, Nox 

 תקין

  - 4ארובה  זוהר דליה 

 מגדל ייבוש

12/10/2021 TOC, SO2, PM, 

CO, Nox 

 תקין

  - 5ארובה  זוהר דליה 

מעלית אוויר  

65K01 

11/10/2021 PM תקין   

 - 6ארובה  זוהר דליה 

 שפיכה טלשיק 

11/10/2021 PM תקין   
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טמבור חפר ושות'  

 אקולוגיה  -

ארובת דיזל  

  3גנראטור 

jenbacher 

11/07/2021 PM, פורמאלדהיד, 

CO, Sox, Nox 

   תקין

טמבור חפר ושות'  

 אקולוגיה  -

ארובת דיזל  

   4גנראטור 

jenbacher 

11/07/2021 PM, פורמאלדהיד, 

CO, Sox, Nox 

   תקין

טמבור חפר ושות'  

 אקולוגיה  -

ארובת דיזל  

  -1גנרטור 

jenbachen 

11/07/2021 PM, פורמאלדהיד, 

CO, Sox, Nox 

   תקין

חפר ושות'  טמבור 

 אקולוגיה  -

ארובת דיזל  

  - 2גנרטור 

jenbachen 

11/07/2021 PM, פורמאלדהיד, 

CO, Sox, Nox 

   תקין

מבשלות בירה  

בינלאומיות   

 בע"מ

BF 15/02/2021 PM תקין   

מבשלות בירה  

בינלאומיות   

 בע"מ

U18-SD01 15/02/2021 PM תקין   

מבשלות בירה  

בינלאומיות   

 בע"מ

U18-SD02 15/02/2021 PM  חריגהPM : 

197% 

  

מבשלות בירה  

בינלאומיות   

 בע"מ

 )גת(

 ,ST1 14/02/2021 PM, SO2, Nox, COארובה 

NH3 

 חריגות: 

NH3- 194% 

Nox- 10%    

 להחלפת פועל המפעל

 טבעי.  בגז המזוט

מבשלות בירה  

בינלאומיות   

 בע"מ

 )גת(

 ,ST2 14/02/2021 PM, SO2, Nox, COארובה 

NH3 

 חריגה: 

Nox- 31% 

 להחלפת פועל המפעל

 טבעי.   בגז המזוט

מבשלות בירה  

בינלאומיות   

 בע"מ

 )גת(

 ,ST3 14/02/2021 PM, SO2, Nox, COארובה 

NH3 

   תקין

מבשלות בירה  

בינלאומיות   

 בע"מ

 )גת(

 ,ST4 14/02/2021 TOC, PM, SO2ארובה 

Nox, CO 

   תקין

מיברג 

טכנולוגיות  

 כבישה קרה 

   תקין PM, M 22/12/2020 37ארובה 

מיברג 

טכנולוגיות  

 כבישה קרה 

   תקין PM, Zn 06/01/2021 1ארובה מספר 
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מיברג 

טכנולוגיות  

 כבישה קרה 

   תקין PM, Zn, CL2 17/12/2020 2ארובה מספר 

מיברג 

טכנולוגיות  

 כבישה קרה 

 ,TOC, PM, CL2, M 06/01/2021 3ארובה מספר 

Nox 

   תקין

מיברג 

טכנולוגיות  

 כבישה קרה 

ארובה מספר  

30 

22/12/2020 PM תקין   

מיברג 

טכנולוגיות  

 כבישה קרה 

ארובה מספר  

34 

22/12/2020 PM תקין   

מיברג 

טכנולוגיות  

 כבישה קרה 

   תקין PM, Cl2, M, Nox 17/12/2020 5ארובה מספר 

מיברג 

טכנולוגיות  

 כבישה קרה 

   תקין Zn, PM, M 17/12/2020 6ארובה מספר 

מיברג 

טכנולוגיות  

 כבישה קרה 

   תקין PM, M 06/01/2021 8ארובה מספר 

ארובת מפעל  אספלט ורד 

 אספלט 

14/07/2021 PM, Sox, Nox,    

TOC, Benzene 

   תקין

  - 3ארובה  סופר סולד 

ארובת מתקן 

טיפול פליטות  

 לאוויר 

16/11/2021 TOC, M, PM, CO, 

Sox, Nox 

   תקין

קימברלי קלארק  

אתר   -ישראל 

 חדרה

ארובת "כובע"  

 ייבוש נייר -

03/02/2021 PM, CO, Sox, Nox ביקורת פתע  תקין 

ארובת דוד  קל קר עין כרמל 
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12/01/2021 PM, Sox, Nox, CO תקין   

   תקין PM, Sox, Nox, CO 12/01/2021 80ארובת דוד  קר עין כרמל קל  

מקצפה רציפה   קל קר עין כרמל 

Dingeldein 

23/11/2021 TOC, C8H8,C5H12   :חריגה 

TOC-   

1468% 

 ביקורת פתע 

המפעל בתהליך הסדרה 

 במסגרת היתר בניה 

   - 1ארובה  קרגל

דוד שמן תרמי  

1 

17/10/2021 PM, CO, Sox, Nox תקין   

  - 3ארובה  קרגל

דוד שמן תרמי  

3 

17/10/2021 PM, CO, Sox, Nox תקין   

תעשיות אבן וסיד  

מפעל הסיד   -

 שפייה 

  - 1ארובה 

שואב ברגר 

 ישן

15/03/2021 PM תקין   
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תעשיות אבן וסיד  

מפעל הסיד   -

 שפייה 

  - 11ארובה 

שואב אדים 

 2מימת 

09/03/2021 PM תקין   

תעשיות אבן וסיד  

מפעל הסיד   -

 שפייה 

  - 12ארובה 

שואב סילו  

 פוליזיוס 

26/09/2021 PM תקין   

תעשיות אבן וסיד  

מפעל הסיד   -

 שפייה 

  - 13ארובה 

שואב סיד קו  

 חי טחון 

09/03/2021 PM תקין   

תעשיות אבן וסיד  

מפעל הסיד   -

 שפייה 

  - 13ארובה 

שואב סיד קו  

 חי טחון 

09/03/2021 PM תקין   

תעשיות אבן וסיד  

מפעל הסיד   -

 שפייה 

  - 15ארובה 

 שואב אריזה

14/03/2021 PM  :חריגה 

PM- 6.7% 

המתקן נסגר בסוף שנת 

2021  

תעשיות אבן וסיד  

מפעל הסיד   -

 שפייה 

  - 16ארובה 

שואב סילואים  

 תפזורת

26/09/2021 PM תקין   

תעשיות אבן וסיד  

מפעל הסיד   -

 שפייה 

  - 16ארובה 

שואב סילואים  

 תפזורת

06/06/2021 PM תקין   

תעשיות אבן וסיד  

מפעל הסיד   -

 שפייה 

  - 2ארובה 

 שואב אזבי

14/03/2021 PM תקין   

תעשיות אבן וסיד  

מפעל הסיד   -

 שפייה 

  - 2Aארובה 

 תנור ניצב

07/03/2021 SO2, PM, CO, Nox  :חריגה

PM- 110% 

המתקן נסגר בסוף שנת  

2021 

תעשיות אבן וסיד  

מפעל הסיד   -

 שפייה 

  - 3Bארובה 

 3מימת 

08/03/2021 PM תקין   

תעשיות אבן וסיד  

מפעל הסיד   -

 שפייה 

  - 4ארובה 

 5שואב סילו  

06/06/2021 PM תקין   

תעשיות אבן וסיד  

מפעל הסיד   -

 שפייה 

- 6ארובה 

ואב הזנה ש

 למימת 

09/03/2021 PM תקין   

תעשיות אבן וסיד  

מפעל הסיד   -

 שפייה 

 - 7ארובה 

שואב קטן 

 2מימת 

08/03/2021 PM תקין   

תעשיות אבן וסיד  

מפעל הסיד   -

 שפייה 

 - 7ארובה 

שואב קטן 

 2מימת 

09/03/2021 PM תקין   
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אבן וסיד  תעשיות 

מפעל הסיד   -

 שפייה 

 - 9ארובה 

שואב גדול  

 2מימת 

08/03/2021 PM תקין   

תעשיות חרושת  

 חומרי נפץ בע"מ 

   תקין PM, CO, Sox, Nox 30/05/2021 1דוד קיטור 

תעשיות חרושת  

 חומרי נפץ בע"מ 

   תקין PM, CO, Sox, Nox 30/05/2021 2דוד קיטור 

 :מקרא לחומרים הנבדקים

PMיכוז חלקיקים |  : רSoxחמצנית  |  -: ריכוז גופרית דוNox  | ריכוז תחמוצות חנקן : 

COחמצני  |   -: ריכוז פחמן חדTOC   |  ריכוז כלל חומרים אורגניים :M  |  סריקת מתכות כבדות :

Formaldehyde |  ריכוז פורמלדהיד :NH3  |  ריכוז אמוניה :Dox דיאוקסינים ופוראנים  |   : ריכוזHCl :

 : ריכוז מימן גופרתיH2S: ריכוז בנזן  |  Benzeneריכוז חומצת מלח  |  

 

 

 מחצבות   –מקורות בלתי מוקדיים 

הינה בעיקר פליטת חלקיקים )אבק( בלתי מוקדית מתהליכי חציבה, שינוע, ההשפעה הסביבתית של המחצבות  

גריסה וניפוי. ניתן למדוד את ריכוז החלקיקים בסביבה בשלוש שיטות, כל שיטה מתאימה לגודל שונה של חלקיקים.  

רחפים  מיקרון, נמדדים בשיטת אבק שוקע ונמדדים בדרך כלל בגבול המחצבה. חלקיקים מ  30-חלקיקים גדולים מ

בסמיכות   לרובהממוקם  High Volume Sampler וחלקיקים נשימים, נמדדים בשיטת כלל אבק מרחף ע"י מכשיר  

 למגורים.  

 מחצבת ורד 

המחצבה ביקשה וקיבלה מהמשרד להגנת הסביבה פטור מהמשך הניטור הסביבתי באמצעות דיגומי    2021בשנת  

שנים אחרונות שבהם לא התקבלו חריגות מהתקנים.    5במהלך    (. זאת לאור ממצאי הדיגומיםTSPאבק שוקע ומרחף )

קוטוף ותחנת ניטור רציף  -המחצבה ממשיכה לנטר חלקיקים באמצעות שתי תחנות ניטור רציפות בברטעה ואום אל

 המופעלת ע"י האיגוד בברקאי.  

 מפעל אבן וסיד שפיה 

ל עד אוקטובר ע"פ תוכנית דיגום שנתית המפעל מבצע ניטור באמצעות דיגומי אבק שוקע במהלך החודשים אפרי

כרמל והמשרד להגנת הסביבה. התוכנית כוללת ארבע נקודות למדידת אבק שוקע  -שאושרה ע"י איגוד ערים שרון

טון לקמ"ר לחודש. מבדיקת    20מסביב למפעל ונקודה נוספת בסמוך למחצבה שפיה ג'. התקן לאבק שוקע הוא  

ות העוברות את התקן. נציין כי המדידות מתבצעות בשטח חקלאי ובו דרכי  התוצאות נראה כי התקבלו מספר תוצא

המפעל סגר את קו הייצור הראשי כך שסוג והיקף הפעילות   2021עפר העלולות להשפיע על התוצאות. בסוף שנת 

 במפעל אמורה להשתנות בצורה משמעותית.
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 2021מ"ג לקמ"ר לחודש[ במפעל אבן וסיד שפיה בשנת  20תוצאות דיגום אבק שוקע ]תקן: .60טבלה 

 אתר הבדיקה/ 

 חודש 
 אוקטובר  ספטמבר  אוגוסט  יולי  יוני  מאי  אפריל 

בוסטר  

 מקורות

13.22 7.68 9.46 7.98 8.36 5.59 4.8 

 18.68 16.44 19.07 11.88 21.66 27.66 14.51 1כרם 

 דיגום נפסל 24.33 26.69 דיגום נפסל דיגום נפסל 17.95 21.63 2כרם  

 8.21 7.08 6.64 15.56 20.11 14.91 דיגום נפסל אפרסקים 

 13.07 14.39 12.94 8.2 5.52 13.08 14.84 מחצבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפעלים   –מקורות בלתי מוקדיים 

 בוצע ניטור אוויר למקורות בלתי מוקדיים למפעלים הבאים: 2021בשנת 

 גלעם  

בארבע  מרחף  אבק  בדיקה של  מבצע  מענית  בקיבוץ  נמצא  אשר  גלעם  מפעל  הפליטה,  היתר  לדרישת  בהתאם 

בכל נקודות הדיגום לא היו חריגות מהתקן לאבק    -היו תקינים    2021.  ממצאי הדיגום בשנת  נקודות מסביב למפעל

 מרחף.

 2021שעתי במפעל גלעם בשנת  3תוצאות דיגום סביבתי לאבק מרחף  .61טבלה 

 
 21/ 17/03 תאריך הבדיקה 

 
 שעתי  3אבק מרחף  מזהם נבדק 

 
 300 [מיקרוגרם למ"ק[ תקן

 ריכוז נמדד תיאור נקודת הדגימה  מס' נקודת הדגימה 

 מפת נקודות הדיגום סביב מחצבת מפעל אבן וסיד שפיה   .5איור 
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 46.5 רקע, במעלה הרוח  1

 117.6 חנייה מפעל, נקודה דרומית  2

 184.4 כביש היקפי דרום מזרח  3

 105.7 גדר מזרחית  4

 

 פעולות עיקריות לפיקוח וקידום נושא איכות האוויר בתעשיות בתחום האיגוד 

 פתרון טכנולוגי ישים למפגע אבק הפחם מהמצבורים בתחנת הכח "אורות רבין"

,  ( בשטח אורות רבין70-80שתי יחידות ייצור מסוג מחז"ם )יחידות     של  יה להקמה והפעלהיבמסגרת היתר הבנ

פר  דרש האיגוד מחברת החשמל )חח"י( למצוא פתרון טכנולוגי ישים ומבוקר לנושא האבק המרחף, הן מאחסון א

ר עצמו.  תמוטמעים בגוף ההי   אשרפחם והן ממצבורי )ערימות( הפחם, כחלק מהתנאים להיתר להקמת המחז"מים  

לוודא כי האחסון יבוצע באופן המיטבי מחד, ועל מנת למנוע/לבטל את השפעת מפגע    דרישה זו נבעה מהצורך

ה )שכונת  והמתוכננות  לדוגמא(  )חפציבה,  על השכונות הקיימות  הים(, מאידךאבק הפחם  רובע  להן  פרפרים,   .

 יפורטו מרכיבי המפגע הסביבתי: 

  -: בתהליך שריפת פחם בתחנת הכוח "אורות רבין", נוצר אפר עילי ואפר תחתי בהיקף של כאבק מאפר פחם. 1

טון ביום, בעומס מלא. אפר עילי מאוחסן בעיקר בממגורות סגורות, אולם העודפים מאוחסנים יחד עם    4,000

מבנה סגור לאחסון עודפי אפר פחם עילי, בהתאם לדרישות האיגוד על כן הוקם  ו  ,חתי בערימות פתוחותהאפר הת

 והמשרד להגנת הסביבה.  

בשטח תחנת כוח "אורות רבין" קיימים מצבורי )ערמות( פחם ומכל אחת מערימות אלו צפוי להיווצר   :אבק הפחם. 2

 אבק משני מקורות: 

 האבק נוצר משחיקה של הערימה על ידי הרוח   -הסטטיות  מהערימות (א

מפעילות דינמית כדוגמת עבודות ציוד מכני הנדסי במקום, פריקת חומרים או העמסתם, ונסיעת כלי רכב במקום    (ב

 המעלים אבק לאוויר ומייצרים את ענן האבק המוסע בהמשך על ידי הרוח אל שכונות המגורים )אל הסביבה(.

הוסכם ואושר מתווה בין האיגוד ובין חברת חשמל אשר במסגרתו צוות מקצועי    תהליך הרישוי,  בכדי לקדם את

משותף לאיגוד ערים ולחברת חשמל יבחן ויקבע פתרון טכנולוגי יישומי למניעת האבק מערימות הפחם, מהאפר  

 ים.פריקה וטעינה של משאיות או עבודות אחרות באתר העלולות לגרום לריחוף חלקיקהתחתי ומ

 אחסנת הפחם ב"אורות רבין"  תר א .6איור 
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 עבודת הצוות המקצועי המשותף 

 תכנית סדורה לעבודת הצוות המשותף, שעיקריה כדלקמן:   ישים למפגע אבק הפחם, נקבעה פתרון מטרה לגבשב

אפשריים למפגע. על בסיס סקר הספרות   פתרונות  12  ו נסקר  בוצע סקר ספרות על מתקנים דומים בעולם, במסגרתו

הקריטריונים   מוסכמים.  לנושאים  בהתאם  סף  קריטריוני  ע"פ  נבחנו  אלו  חלופות  חלופות.  של  רשימה  נקבעה 

 שהוגדרו היו:  

 פתרון מוכח להפחתת הסעת/פיזור חלקיקים   .1

 היתכנות להתקנת הפתרון באתר אורות רבין  .2

 ור חלקיקים.הפחתת הסעת/פיז 60%-אחוז יעילות לא ייקטןמ .3

בבחינת החלופות נמצא כי מלבד הקירוי אשר יכול לתת את הפתרון המיטבי שאר הפתרונות )כל אחד בנפרד( אינם  

גם מפחיתה את עוצמת   -כן נמצא כי רשת בעלת השפעה כפולה בשילוב ערפול  מספקים את הפתרון המיטבי ועל

 הטכנולוגי הישים.הרוח, וגם לוכדת חלקיקים בכל גודל, היא הפתרון  

 בבחינת החלופה של גדר רשת נבחנו שני סוגי רשת כאשר ההבדל העקרוני ביניהם היה צורת האריגה של הרשת:

האחת, רשת המפחיתה עוצמת רוח בלבד כתלות בצפיפות הרשת, אך אינה לוכדת חלקיקים, בשל העובדה שהיא  

גם מפחיתה את עוצמת הרוח, וגם לוכדת חלקיקים   -ה, רשת בעלת השפעה כפולה יארוגה באופן דו ממדי. השני

 בכל גודל. כתוצאה מכך צפויה להיות הפחתה משמעותית של כמות האבק המרחף/המוסע מהשטח אל הסביבה. 

  6התקיימו    2021במהלך שנת  למספר פגישות עבודה.    בהתאם למתווה המאושר, נפגש הצוות המקצועי המשותף

התמקדה    2021. עיקר עבודת הצוות המקצועי בשנת  2020פגישות עבודה שהתקיימו בשנת    7פגישות, לעומת  

גדר רשת בדרום מזרח אתר הפחם באורות רבין כאמצעי להפחתת  בקביעת ההנחיות העיקריות למכרז להקמת 

. להלן  CFDום מזרח לאתר, בהתאם להרצת מודל  הסעת חלקיקי אבק הפחם מאתר הפחם בכיוון השכונות שמדר

 המכרזים שפורסמו לציבור לטובת העניין:  פירוט 

  כאשר מועד הסף להגשת ההצעות נקבע לתאריך  31/05/2021בתאריך : פורסם ע"י חח"י מכרז ראשון (1

 . המכרז כלל שלושה שלבים: 20/06/21

 תיעוד מוכח על יכולת וניסיון של החברה לבצע את העבודה  - תנאי סף

 .CFDהחברה המשתתפת במכרז צריכה לספק התחייבות ביצוע המלווה בהוכחות כמו הרצת מודל  - שלב א'

 חברה שעמדה בשלב א' יכולה להגיש הצעת מחיר. - שלב ב'

אשר ממצאיו    CFDוכן ביצוע מודל ממוחשב  מ',  30 -חח"י קבעה במכרז את התוואי והגובה הנדרש של הגדר 

 לכל הפחות. 60%יוכיחו הפחתת הסעת/פיזור אבק פחם ביעילות של 

  WUSS)חברה קנדית המייצגת את חברת )  DCT, (חברה אמריקאית) DSI: למכרז נענו שלוש חברות בין לאומיות

 .(חברה שוויצריתTechnology Swiss S.A (-ו

  60%תייגות מהתוואי המוצע של הגדר וטענו כי לא ניתן להשיג יעילות של כל החברות המגישות, הביעו הס

בתוואי המוצע. לכן אף אחת משלושת החברות לא הסכימה לספק התחייבות והוכחה ליעילות הנדרשת בהתאם 

 לפורמט המוצע במכרז. על מנת להשיג את היעילות המבוקשת נדרשת כנראה גדר המקיפה את כל אתר הפחם. 

אחת מהחברות שהתחרו במכרז, לא סיפקה הוכחות ליעילות הנדרשת, חח"י ביטלה את המכרז,  מאחר ואף 

 והוחלט להוציא מכרז חדש לביצוע מודל ממוחשב לבחינת תוואי הגדר ולבחינת היעילות. 

האיגוד סבר כי יש הכרח להוציא מכרז בין לאומי לביצוע מודל ממחושב, מקיף, בתוואים ובגבהים שונים, בכדי  

 השיג את היעילות הנדרשת עבור אזורי המגורים, כך שהתוואי אשר ייבחר ייבחן מול ישימות פיסית ועלויות.  ל
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כמו כן, האיגוד דרש כי במכרז החדש לא תהיה הגבלה לתוואי הגדר בגבול הצפוני של אתר הפחם, אלא תוואי 

פציבה( ושכונת הפרפרים המתוכננת. הגדר יוארך באופן שייספק מענה לכלל שטח השכונות הקיימות )לדוגמא, ח

 .  CFDידי כך, סבר האיגוד כי תתאפשר גמישות תכנונית בהתאם לממצאי הרצת המודל -על

 מכרז שני 

)האמריקאית( במכרז להרצת מודל  DSI רתזכתה חבחברת חשמל פרסמה מכרז נוסף ובו  16/12/21בתאריך 

 בסמיכות לאתר הפחם.( לבדיקת יעילות הקמת גדר רשת CFDממוחשב )

 הרצת המודל כללה שלושה תרחישים:

 הצגת מצב בסיס כנקודת ייחוס ליתר הבדיקות.   .א

מ' בתוואי שנקבע מראש, בדרום מזרח אתר הפחם, ובהשוואה   30חישוב צפי לאחר הקמת גדר רשת בגובה  .ב

 למצב הבסיס.

 אופטימיזציה של תוואי וגובה גדר הרשת בהתחשב במגבלות האתר.  .ג

 ב':  -ממצאי המודל  לתרחישים א' ו

שני סוגי צפיפות גדר. יודגש כי הגדר  במ'/שנ'( ו13-מ'/שנ' ו5הבדיקה בוצעה בשני כיווני ובשתי מהיריות רוח )

אינה שוברת את הרוח המערבית ולכן אינה מגינה על ערימות הפחם מפגיעת הרוח. לפי הממצאים, שיעור יעילות  

מ'/שנ'. ושיעור יעילות הגדר ברוח  13-מ'/שנ' ו5בשתי מהירויות רוח    11%ת על  הגדר ברוח צפון מערבית עומד

 ומטה.   6.5%מערבית עומדת על 

( קבעה חח"י כי אין הצדקה כלכלית וסביבתית להקמת גדר רשת בגובה  11%בשל היעילות הנמוכה שצפה המודל )

ש, ללמוד את הממצאים לעומקם טרם  מ' בכיוון השכונות מדרום מזרח ובסמיכות לאתר הפחם. האיגוד ביק 30

 .DSI רתביקש לקבל לידיו את הדוח הגולמי של חבהאיגוד קבלת החלטה בנושא, ולשם כך 

דרש האיגוד מחח"י  במקביל , בכדי לבחון אותו DSI רתשל חב האיגוד ימשיך לדרוש מחברת חשמל את הדוח

ון באמצעות קירוי מלא ו/או אחסנה תת להציג פתרון חלופי ושווה ערך לפתרון הגדר, תוך בחינה של פתר

קרקעית של מצבורי )ערימות( הפחם. על הפתרון שיוצע לה להחליף את הצורך בהקמת הגדר בהתאם לנדרש  

 בהיתר הבנייה.

 

 איכות האוויר במרחב האיגוד ע"פ הרצת מודל פיזור מזהמים  

 תחנות האיגוד. רוב במרחבי האוויר איכות רמת את לנטר מנת לזיהום אוויר על ניטור תחנות 20 מפעיל האיגוד

 לצמצום הצפי בסביבה. עם איכות האוויר על  "רבין אורות"הכוח   תחנת השפעת את לנטר במטרה הוקמו הניטור

 התעשייתית בפעילות ושינוי התחבורתית הרחבת הפעילות  ,בפחם בהפעלה  "רבין אורות"הכוח   תחנת פעילות

 איכות רמת  של ומעקב בקרה  הניטור, וזאת לצורך תחנות מיקום מחדש את לבחון הצורך האיגוד, עולה במרחבי

האוכלוסייה אליה האוויר מכלל במרחבי המתגוררת חשופה  המתקיימות   מזהמים הפולטות הפעילויות האיגוד 

 .ובסביבתו בשטחו

שכלל הרצת מודל פיזור מזהמים במטרה לבחון איכות האוויר    DHVהאיגוד הזמין סקר מצב איכות האוויר מחברת  

(, 2030שנת  ( ובמצב עתידי )2018במרחב האיגוד בתרחישים שונים של פעילות אורות רבין, במצב קיים )שנת  

 :, חלקיקים ובנזן2SO ,2NOהמזהמים שנבדקו בסקר היו: , כאשר ע"פ שלושה נושאים מרכזיים

 הרצת מודל פיזור.ושטח האיגוד באמצעות מדידות תחנות הניטור אפיון איכות האוויר הקיים ב •

 הערכת תרומת הזיהום שמקורו בתחבורה אל מול מקורות תעשיתיים.  •
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 תוך מתן דגש לשתי חולפות בהפעלת ת"כ אורות רבין:  2030אפיון מצב איכות האוויר החזוי לשנת היעד  •

 במצב שימור   1-4כאשר יחידות  .א

 ה(  )גריט 1-4ללא יחידות  .ב 

 לבחון מחדש  את מיקום תחנות הניטור הקיימות והצורך בהוספת תחנות ניטור נוספות ומיקומן . •

להיות   נבחרה  היעד  כלל   2030שנת  של  לסקירה  האיגוד בהתאם  לשינויים העתידים להתרחש במרחב  בהתאם 

להיתר בקשות  מסמכי  בסיס  על  ניתוח  וכן  התכנון  בוועדות  שאושרו  הסטטוטוריות  שהוגשו התוכניות  פליטה  י 

 למשרד להגנת הסביבה ותסקירים.

האיגוד  בשטח  האוויר  איכות  את  לבחון  מנת  על 

  .פוליגונים שונים  6-הוחלט לחלק את שטח האיגוד ל

החוף   לקו  בקרבה  התחשבות  תוך  בוצעה  החלוקה 

נבחרה  פוליגון  כל  עבור  הטופוגרפיים.  ובתנאים 

הורץ   בסיסה  על  אשר  מייצגת  מטאורולוגית  תחנה 

לחלוקה   נוסף  קריטריון  המזהמים.  פיזור  מודל 

המזהמים   של  ניטור  נתוני  קיום  הינו  לפוליגונים 

של   לאימות  כבסיס  שתשמש  מנת  על  הנבחנים 

 תוצאות המודל.

הקיימת   האוויר  איכות  כי  מעלים  הבדיקה  ממצאי 

היעד   לשנת  איכות   2030והחזויה  בערכי  עומדת 

חלקיקים אשר אוויר ברוב שטחי האיגוד למעט עבור  

המזהם  של  הגבוהים  הרקע  מריכוזי  בעיקר  נובע 

בישראל בכלל וכן מהפעילות התעשייתית, האנרגיה 

  והתחבורתית בשטחי האיגוד. 

מודל  ב הרצת  בוצעה  ראשון    –   AERMODשלב 

בחשבון מצאי הפליטות מהתעשייה ומהתחבורה   ו(  כאשר נלקח2018במטרה לאפיין את איכות האוויר במצב קיים )

של המשרד להגנת הסביבה, שכלל פליטות מתחנות הכוח הפועלות בתחום האיגוד, אסדת לוויתן, מפעלי תעשייה, 

, פליטות התחבורה בכבישים ראשיים, תחנות תדלוק, מסילות רכבת, ואתר הקונדנסט  מחצבות, מטמנות ,מט"שים

 חגית.  ליד ת"כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ע"פ מודל  שטח האיגוד והחלוקה לפוליגונים . 7איור 

 הפיזור

 [ק"ג/שעה]2018מצאי הפליטות השעתי לכל מזהם בשנת הבסיס   .46תרשים 
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 (:  2018המסקנות שהתקבלה במצב הקיים )

 פליטות תעשייה והתחבורה. לא נרשמות חריגות באיכות האוויר מערכי הסביבה, עקב  •

 צוינו נקודות בהן נמצאו ריכוזיים מרבים של המזהמים שנבדקו, ללא חריגות מערכי סביבה:    •

2NO:    ומסילת   2-ל  4זיכרון יעקב ליד "אבן וסיד"; האזור בין מגדים לבין מחלף זכרון יעקב, בין כבישי

פעת התחבורה ות"כ אורות רבין; אזור הרכבת, עקב ת"כ אורות רבין והתחבורה; צומת פורידיס עקב הש

חדרה: שכונות וויצמן, הזיתים, אפרים, שמשון וביאליק, עקב השפעת ת"כ אורות רבין והתחבורה במחלף 

אולגה; צומת "המייסדים" ו"עץ הזית" בבנימינה ואזור גן יד לבנים ובי"ס אשכולות עקב השפעת ת.כ.  

שכונות דרומיות של קיסריה עקב   הרכבת ומפעל ויטאמד;, מסילת  652-ו  653אורות רבין, צומת רחובות  

 השפעת ת"כ אורות רבין ומחלף קיסריה.

2.5PM  :  כל השטח מושפע מאבק ממקור טבעי. נמצאו מוקדיHot Spot  ליד מפעלי הבטון, ברדיוס עד :

א. ת.  מפעל כרמל כימיקלים; ביער חדרה, שכ' עין הים עקב מטמנת אביבית;  בסמוך ל  –מ'; בעתלית    500

 .פרדס חנה בהשפעת מפעל איטונג, ועוד-בהשפעת מפעלי תעשייה; א.ת. קיסריה - נתניה ספיר

2SOמ' דרומית מ"כרמל מע'   200פרדס חנה,  -: שמורת הר הכרמל דרומית למפעל קל קר; א.ת. קיסריה

 מפעל קורניש חן.  -מכלים"; פארק תעשיות עמק חפר

מחלפי פולג, חבצלת השרון, ינאי, קיסריה, -2בנזן: בסמיכות לתחנות תדלוק; צירי תחבורה וצמתים: כביש   

מחלף   -6ים, השרון, בנימינה, פורדיס. כביש  -צמתים חפר, יער חדרה, נחל חדרה, פל-4צומת זכרון. כביש  

 צמתים שפייה, גרנות, משמר הגבול, מגידו.  -65עירון; כביש 

הקונדנסט • בלבד  אשר   אתר  חירום  בעת  לפעול  פעולה    צפוי  של  בתרחיש  הכלליות.  בהרצות  נכלל  לא 

שעות, לרבות טעינה ממכליות כביש, קיים פוטנציאל לחריגה יממתית    24-במתכונת מלאה למעלה מ 

מ' הריכוזים יורדים    1,500מ' מהאתר. עד    400בעת כיוון רוח מערבית עד צפון מערבית חלשה במרחק  

 חל"ב. 0.3מק"ג/מ"ק~  1באופן חד עד 

 מכלל הפליטות, במצב קיים הנה:   תחבורתיסית של זיהום אוויר התרומה היח •

- NOx  =3% 

 82%בנזן =  -

)ב עתידי  המודל במצב  נערכה הרצת  כתוצאה מפיתוח 2030שלב שני  ( כשנלקחו בחשבון הפליטות העתידיות 

ציה בנייר חדרה:   התעשייה והתחבורה באזור, כגון: הקמת מחז"מים בגז טבעי בת"כ אורות רבין , תחנות כוח קוגנר

2OPC  , ,ביטול ארובות ומקורות פליטה קיימות בתעשייה, הסבת דוודי קיטור בתעשייה לגז טבעי, חשמול  הרכבת

בנפחי התחבורה, הרחבות כבישים ראשים, הקמת מחלפים ועוד; שכונות דרומיות בקיסריה    22%גידול בשיעור  

 עקב ת"כ אורות רבין ומחלף קיסריה.

 באורות רבין במצב שימור ובמצב גריטה. 1-4פי שני התרחישים: יח' הבדיקה נערכה ל
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 (:2030המסקנות שהתקבלו במצב העתידי )

 לא קיים פוטנציאל לחריגה באיכות האוויר, מערכי הסביבה.  •

הנובעים מאורות רבין,  באזור החוף הצפוני חל צמצום בהשפעת אורות רבין וחלה ירידה בריכוזי המזהמים   •

 ועלייה בריכוזים הנובעים עקב גידול עומסי התחבורה.

 הבאות:  Hot Spots, נמצאו נקודות 2NOלגבי ריכוזים מרבים של   •

 צומת נחל חדרה וצומת קיסריה בהשפעה משולבת של אורות רבין והתחבורה.-

 צומת שפייה ומחלף פורדיס בהשפעת הגידול הצפוי בתחבורה. -

חנה, הירידה   פרדס  למרות  התרחישים.  בשני  רבין  אורות  ת"כ  בהשפעת  עקיבא  ואור  בנימינה  דרום 

 בריכוזים, גם בעתיד אזורים אלה יושפעו מת"כ אורות רבין.

 המלצות העבודה

באורות רבין על פני תרחיש השימור מפאת הפחתת הפליטות מיח'    1-4העדפת סגירת )גריטה( יחידות   .1

 ומהפעילויות הנלוות )צמצום אחסון אפר, מאגר הפחם וכו'(.הייצור 

בעקר בתחנות תחבורתיות ותחנות סמוכות    2.5PMהגדלת מס' מכשירי ניטור באיגוד לגבי בנזן וחלקיקי   .2

  לתחנות דלק ומפעלי בטון, בעקר כאלו הממוקמים בסמיכות לאוכלוסייה. 

 ם: הצבת תחנות ניטור תחבורתיות בסמיכות לצמתים מרכזיי .3

 בסמיכות למגורים ומסחר( 4אזור צומת פורידיס )לאורך כביש -                    

 )רח' הראשונים, אלישים(  4צומת חפר כביש -

 אזור צומת בית ליד )כלא אשמורת( -

 צומת נחל חדרה )בסמיכות לצומת לצורכי ניטור ואימות(-

 מחלף קיסריה  -

 1-4ישים אפשריים עבור יחידות לפני שני תרח, תרומת מקורות פליטה שונים לזיהום האוויר . 47תרשים 

 רבין  באורות
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 ארק תעשיות עמק חפר הוספת תחנת ניטור באזורי תעשייה נתניה ופ .4

לשקול שינוי מיקום של חלק מתחנות הניטור הממוקמות בשני    באורות רבין ניתן  1-4סגירת יחידות   עם .5

(, אל אזור השכונות הצפוניות של חדרה ובאזור שבין פורדיס לעין  1מקבצים בשטח האיגוד )מפה  

 איילה, כאשר מקומות פוטנציאלים הינם:  

נות חוף הזהב, אזור מועדון הגולף בקיסריה,שכונות דרומיות באור עקיבא  מעגן מיכאל, שדות ים, שכו

 ובנימינה.    

 שני מקבצי תחנות ניטור הקיימים כיום ואשר חלק מתחנות הניטור בהם  מומלץ להעביר, הם:                   

 חדרה )חפציבה, אזור התעשייה, בית אליעזר ואליכין  -              

 חריש )חריש, ברקאי, אום אל קוטוף, ברטעה, קציר(         -קציר -              

 )הערות האיגוד: תחנות ניטור חריש, קציר, אום אל קוטוף, ברטעה, אינן שייכות לאיגוד.  

  6תחנת ברקאי השייכת לאיגוד, מנטרת את השפעת מחצבת ורד על ברקאי וכן את השפעת התחבורה בכביש  

. על כן אין בכוונת האיגוד להזיז תחנה זו. רק במידה ותצא לפועל תכנית הבנייה NOxעל ריכוזי    וצומת עירון

המסיבית של אזורי המגורים בקיבוץ ברקאי, האיגוד יאלץ להעביר את התחנה למיקום חילופי, אף אל מחוץ  

 לתחום ברקאי. ( 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כללית(-תחבורתית, אדום -תחבורתית/כללית, כחול -אזורים מוצעים להקמת תחנות ניטור )ירוק  .8איור 
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 אסדת לוויתן  – הגז הטבעי 

 ניטור רציף למזהמים באסדת לווייתן 

  שלושת מערכי הייצור ,  2021מחודש מרץ  החל    . 2020ינואר  בחודש  לה  חאסדת לווייתן השל  מסחרית  ההפעלה  ה

 עובדים )שניים לאספקה מקומית ואחד לייצוא(. של האסדה

"שברון"  בין האיגוד לבין חברת    שנחתם  יוולונטר  באסדת לווייתן הוקמה תחנת ניטור רציף סביבתי מתוקף הסכם

 .אנרג'י"( נובל)לשעבר "

למדיד מכשיר  הותקן  וקסילן(  BTEXת  בתחנה  בנזן  אתיל  טולואן,  נתונים   ,  )בנזן,  באיגוד  מתקבלים  ובנוסף 

ימי עסקים, לאחר הליך דיגול    3  -הנתונים מתקבלים לאחר כמטאורולוגיים של כיוון ומהירות הרוח מתורן האסדה.  

 ע"י נציגי האסדה.   

תחנת הניטור ממוקמת    -במבט על  ,  (4)מתוך   3בפאה הדרומית/מזרחית בקומה  ,  התחנה ממוקמת בשטח האסדה

 במרכז הפאה הדרומית של האסדה.

 

 מיקום תחנת הניטור למדידת מזהמים על גבי האסדה )ריבוע אדום(  .9איור 
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  בהשוואה   ,האסדה מ  הנפלטיםריכוז המזהמים באוויר, במטרה לתת תמונת מצב של הריכוזים  התחנה מנטרת את  

 של האיגוד. החופיות הניטור לריכוזים בתחנות

 

 ניתוח מדידות הבנזן מהאסדה - ממצאי הניטור הרציף של אסדת לווייתן

לווייתן מתחילת הניטור  בגרף להלן מוצגים ריכוזי הבנזן בממוצע יממתי כפי שנמדדו בתחנת הניטור באסדת  

. כפי שניתן לראות, חל"ב  1.2  שהינו  הסביבתי של בנזן. הקו הכחול מייצג את התקן  16.5.22הרציף ועד לתאריך  

אינה נחשבת כחריגה בערכי   ההייתה עליה אחת מעל התקן היממתי לבנזן מאז תחילת הפעילות ועד היום. העליי

 טרו בתוך המפעל ולא בסביבתו. שהריכוזים נו מכיווןאיכות אוויר הסביבתי 

 

 16.5.22עד  27.6.21ריכוזי בנזן בממוצע יממתי של אסדת לוויתן בין התאריכים  .48תרשים 

 
 

 השוואה בין ריכוזי בנזן באסדה לבין התחנות החופיות 
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עד   28.6.21ריכוזי בנזן בממוצע יממתי שנמדדו באסדה אל מול תחנות חופיות בין התאריכים  .49תרשים 

16.5.22 

 
 

הבנזן שנמדדו בתחנות  ניתן לראות בגרף לעיל את ריכוזי הבנזן שנמדדו באסדה מסומנות בצבע טורקיז, וריכוזי 

לא נרשמו חריגות מערך סביבה  החופיות בצבעים האחרים. הקו הכחול העליון מייצג את ערך הסביבה היממתי.  

 יממתי לבנזן בתחנות החופיות. 

 22.10.21ת לווייתן בתאריך  אירוע עליה בריכוזי בנזן על אסד

חל"ב בתחנת הניטור הרציף שנמצאת על האסדה. ערך    2.11נמדד ערך ממוצע יממתי גבוה של    22.10.21בתאריך  

לבנזן    גבוהזה   הסביבתי  אוויר    חל"ב   1.2שהינו  מהתקן  מצב  מייצג  אינו  המפעל  גדר  בתוך  הניטור  מיקום  אך 

  . 2008-חוק אוויר נקי, התשס"חהסביבתי בהתאם להגדרתו ב

אן. הערך המירבי  וטולהבנזן והריכוזי  בעליה    תרחשה ה. בשעות אלו  11בבוקר עד    8האירוע התרחש בין השעות  

חל"ב. הרוח    10.94של טולואן היה  שנמדד המרבי    ואילו הערך  ,חל"ב  12.41היה    תידק  5של בנזן בממוצע  שנמדד  

הי האירוע  הניטור  יבזמן  בתחנות  בנזן  בריכוזי  עליות  נרשמו  לא  דרומית.  עד  מזרחית  דרום  בגזרה  חלשה  תה 

 החופיות. 

 על   אירועים  היו  לא  כיהיה    'יאנרגשל נובל    מענה.  הבהרה לתופעה   תבקשעם ב  'יאנרגהאיגוד פנה לחברת נובל  

  .זה בתאריך האסדה 

 

המזהמים הנמדדים בתחנת הניטור על אסדת לווייתן בתאריך  ריכוז בנזן )צהוב(, טולואן )כחול( ויתר    . 50תרשים  

 דקתי. 5בממוצע  22.10.21
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 11:00עד  08:00בין השעות  22.10.21שושנת רוחות בתאריך  .51תרשים 

 
 

  5, נתון כל  22.10.21ריכוזי בנזן בתחנות הניטור החופיות )קיסריה, מעיין צבי ונחשולים( בתאריך  . 52תרשים 

 דקות

 
 

 

 

 

 זמינות הנתונים

ה עד    27.6.21בין התאריכים  תקופת המדידה  עבור  חושבו    BTEX-זמינות הנתונים התקינים שנרשמו במכשיר 

 .  58.3%, והינה עומדת על  16.5.22

 .  לפחות 85%: הזמינות הנדרשת עבור כל מכשיר הינה בתחנות הסביבתיות הינה מנ"אעל פי נהלי 

יממהנתוני   כל  לאיגוד    עבור  דיגול    72  תוךמועברים מהאסדה  וזה לאחר  וחגים(  כולל שישי, שבת  )לא  שעות 

הדיווח על הפסקת   הנתונים מעבר לשעות המוגדרות.   מסירת/עיכוב בהעברתקיימים מקרים בהם קיים    הנתונים. 

במרבית המקרים, חברת נובל אנרג'י  שידור הנתונים אינו מפורט דיו. ההסבר להפסקת השידור שניתן הינו כללי.   

 דיווחה כי ההפסקות הינן לצרכי עבודות תחזוקה.  

 : היה שידור נתונים להלן פירוט תקופות בהן לא

  18/12/2021 -15/12/2021שבועות(;  3) 23/11/2021 -30/10/2021; 5/10/2021

 . שבועות(  3)  15/5/2022  -23/4/2022;  28/3/2022-29/3/2022)חודש(;    6/3/2022  -7/2/2022;  20/1/2022

 דיגום סביבתי באסדה במסגרת היתר הפליטה 
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הדיגום נעשה לפי  .  התחייבה למשרד להגנת הסביבה לבצע דיגום סביבתיפרט להסכם עם האיגוד, חברת נובל  

הדיגום הסביבתי נעשה עפ"י הוראות היתר הפליטה נקודות.    4-ב,  )שפורפרות ולא קניסטרים(  TO-17לשיטה  

הינה   2021תדירות מדידות הבנזן בסביבה החל מתחילת  ותוצאותיו מגיעות ונבדקות ע"י המשרד להגנת הסביבה.  

הנקודות על האסדה, מעל ערך הסביבה   4-על פי תוצאות הדיגומים, לא נרשמו ריכוזים יממתיים ב.  לרבעוןאחד  

 או  חל"ב(.   1.2מק"ג/מ"ק ) 3.9היממתי 

 על גבי אסדת לוויתן  נקודות הדיגום הסביבתי שנקבעו .10איור 

 

 .לדיגום סביבתי של חומרים אורגניים על פי דרישת היתר הפליטה A,B,C,D ודותנק

 

 

 ות הדיגום הסביבתי של בנזן על האסדה המפורסמות ע"י המשרד להגנ"סתוצא .62טבלה 

צפון    1נקודה  תאריך המדידה 

מזרח 

 ]מיקרוגרם/מ"ק[ 

דרום   2נקודה  

מזרח 

 ]מיקרוגרם/מ"ק[ 

דרום   3נקודה  

מערב 

 ]מיקרוגרם/מ"ק[ 

צפון    4נקודה 

מערב 

 ]מיקרוגרם/מ"ק[ 

 1.78 1.52 1.02 1.14 2020מאי  13-14

 2.00 2.26 2.60 2.10 2020מאי  28-29

 0.36 1.35 0.67 0.55 2020יוני   11-12

 0.54 0.45 0.39 0.46 2020יוני  26-27

 0.72 0.73 0.77 0.60 2020ביולי  09-10

 2.22 4.38 1.76 1.90 2020אוגוסט   11-12

 0.65 1.78 1.08 0.81 2020אוגוסט  22-26

 2.54 2.74 2.53 2.25 2020ספטמבר  10-11

 1.42 1.43 1.74 2.22 2020ספטמבר  24-25
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 1.22 0.87 1.18 0.78 2020אוקטובר  08-09

 2.33 1.91 2.42 1.76 2020אוקטובר  22-23

 0.87 1.01 1.18 2.98 2020נובמבר  03-04

 0.81 1.26 0.82 0.81 2020נובמבר  17-18

 1.22 1.74 1.45 1.22 2020דצמבר  01-02

 1.30 1.57 1.32 1.43 2020דצמבר  21-22

 2.26 0.86 1.90 1.06 2021פברואר  02-03

 0.78 0.32 0.42 0.50 2021מאי  30-31

 0.73 1.01 0.51 0.24 2021אוגוסט   26-27

 0.92 0.50 0.38 0.58 2021אוקטובר  18-19

 0.40 0.38 0.41 0.41 2022מרץ  19-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פכי תעשייה ומכוני טיהור שפכים )מט"שים(ש

 שפכי תעשייה - ניטור ופיקוח 
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בין    ,כגון הזרמות שפכים לסביבה או לנחלים  ,האיגוד נותן מענה לאירועי הזרמת שפכים וקולחים המנוגדת לחוק

אם מקור השפכים הוא אדם פרטי, תעשייה או  תשתיות. בנוסף לכך, מלווה האיגוד תאגידי מים בתחום האיגוד  

 בנושא שפכי התעשיה ויישום כללי תאגידי מים וביוב.  

 כללי תאגידי מים וביוב

 מטרותיו המוצהרות של החוק הינן: - (2001תשס"א )ה חוק תאגידי מים וביוב, 

 בתחום שירותי המים והביוב.  הפליה,להבטיח רמת שירות, איכות ואמינות נאותים, במחירים סבירים ובלא  .1

להבטיח ייעוד של ההכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב לצורך השקעות במערכות המים והביוב, הפעלתן  .2

 ומתן השירותים.

 להשקעות במשק המים והביוב, ושיתוף משקיעים פרטיים בבעלות ובחלוקת הרווחים. לאפשר גיוס הון  .3

 להביא לניהול עסקי, מקצועי ויעיל של מערכות המים והביוב ברשויות המקומיות.  .4

לעודד חיסכון במים ובמשאבים אחרים, שמירה על מקורות המים, בריאות הציבור, איכות הסביבה וערכי טבע  .5

 הים והנחלים, ככל שהדברים נובעים ממשק המים והביוב.ונוף ומניעת זיהום 

 . לעודד תחרות במתן שירותים הקשורים במשק המים והביוב .6

הוסמכו הרשויות המקומיות להקים, לפי חוק תאגידי המים, חברות לשירות ציבורי,   לשם השגת מטרות החוק 

יוטלו חובות לעניין מתן השירותים, באיכות  שתפקידן העיקרי יהיה לתת שירותי מים וביוב בתחומיהן. על החברות  

נאותה לכלל התושבים בלא הפליה, יוסמכו לגבות את התשלומים בעד השירותים, והן יהיו נתונות לפיקוח הממונה  

 ולבקרת איכות ועלויות השירותים בידי רשות המים, אשר תקבע גם את תעריפי השירותים.

רשויות מקומיות ברחבי הארץ החייבות בתיאגוד. כפי    158אגדים  תאגידים המ  56התאגדו    2020  סוף  בפועל, עד

 ב  שניתן לראות מטה

 שם הרשות מס' 
הגוף המיישם את /שם התאגיד

 הכללים 
 הערות  אוכלוסייה 

 22,255 אין  אור עקיבא  1

שפכי התעשייה 

מנוטרים במסגרת  

חוק העזר של איגוד  

 כרמל ערים שרון 

2 
 -בנימינה

 גבעת עדה 
 16,015 אין 

 15,427 אין  זרקא -ג'סר א 3

4 
-פרדס חנה

 כרכור
 45,836 אין 

 2,255 אין  אלונה 5
מ"מ אלונה לא  

 מחוברת למט"ש

6 
 באקה  

 גרבייה-אל
 30,777 מי עירון 

  

   12,646 מי עירון  ג'ת  7

   3,717 אין  אליכין  8

   42,983 לפיתוח עמק חפר החברה הכלכלית  עמק חפר  9

   106,840 מי חדרה  חדרה 10

 חוף כרמל  11
החברה לטיפול במי חוף הכרמל  

 בע"מ
36,181 

  

   13,639 אין  פרדיס 12

   26,473 מעיינות השרון  כפר יונה 13
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פועלות תחת תאגידי מים המיישמים את כללי הרשויות    7רשויות, ישנן    18המונה    ,, במרחב האיגוד63טבלה  

רשויות נכללות בחוק   5מועצות אזוריות הכללים מיושמים ע"י חברות בת של המועצה.   4-בוהתאגידים בתחומן, 

  דיס אליכין ופרכמו כן,  .  תאגידי מים וביוב  יגוד ערים המאפשר ניטור שפכי תעשייה שלא ע"פ הכלליהעזר של א

 טרם הצטרפו לתאגיד מים.

 2021בשנת שיוך רשויות האיגוד לתאגידי מים  .63טבלה 

(, מטילים את חובת ניטור 2011תשע"א )הכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(,  

שפכי התעשייה בתחומן על תאגידי המים והביוב. במסגרת זו נקבעו תקנות בריאות העם על ידי המשרד להגנת 

המוזר בשפכים  לטיפול  המים  רשות  מועצת  כללי  וכן  הבריאות,  ומשרד  ועסקים  הסביבה  תעשיה  ידי  על  מים 

הביוב.   למערכת  אסורים  או  חריגים  בערכים  הזרמת שפכים  מפעלים  על  אוסרים  אלה  חוקים  הביוב.  למערכות 

הגופים  כלל  יחויבו  לפיהם  תעריפים,  כללי  וביוב  למים  הממשלתית  הרשות  קבעה  בשפכים  הטיפול  למימון 

   7,552 מעיינות השרון  פרדסיה 14

 מנשה 15
החברה הכלכלית לפיתוח מנשה 

 בע"מ
22,139 

  

   255,675 מי נתניה נתניה  16

   26,264 מעיינות העמקים  זכרון יעקב  17

 13,531 מי מגידו  מגידו 18
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חיוב בתשלומים בגין הזרמת השפכים והטיפול בהם המזרימים שפכים למערכת הביוב, בהתאם לקבוע בכללים. ה

 יתווסף לתשלומים בגין שירותי הביוב הנגבים על ידי תאגידי המים והביוב בחשבונות המים והביוב. 

בהתאם לכללי השפכים, התאגיד עורך תוכנית ניטור ובקרה שנתית ביחס לשפכי מפעלים, שתהליכי הייצור בהם 

שפכים למערכת הביוב בניגוד לכללי השפכים, וכן לנוכח תוצאות דיגומים קודמים שנערכו מעוררים חשש להזרמת  

במפעל. תוכנית הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק, את הפרמטרים הנדגמים בכל בית עסק ואת תדירות 

 . תוכנית זו מאושרת ע"י ממונה שפכי תעשיה במשרד הגנת הסביבה ורשות המים.יגוםהד

ה להזרמה",  לפי  יזרים, במישרין או בעקיפין, שפכים שהינם "שפכים אסורים  וראות כללי השפכים, מפעל לא 

כהגדרתם בכללי השפכים, למערכת הביוב של התאגיד. כמו כן, מפעל לא יזרים למערכת הביוב "שפכים חריגים",  

התאגיד   מן  לקבלת אישור מתאים  או  לדיווח  בכפוף  בכללי השפכים, אלא  להגנת הסביבה.  כהגדרתם  והמשרד 

בהתאם לכללים, על המפעלים לשאת בעלות הדיגום והבדיקות, לפי התעריפים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב 

"כללי התעריפים"(. עלות   )להלן:  2009-)תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, התש"ע

הפרמט פירוט  עפ"י  התאגיד  ידי  על  תחושב  העסק. הדיגום  בבית  שנדגמו  ובבדיקות   רים  בדיגום  שיימצא  ככל 

לפי  המפעל  יחויב  להזרמה,  אסורים  שפכים  ו/או  חריגים  שפכים  מזרים  מפעל  כי  התאגיד,  ידי  על  שיבוצעו 

התעריפים המיוחדים שנקבעו לשפכים אלו בכללי התעריפים. חישוב עלות האגרה בגין שפכים חריגים ואסורים  

 מפרסמת מדי שנה.ושרשות המים מעדכנת מתבצע עפ"י סימולטור 

 ליווי תאגידים ומועצות אזוריות ביישום כללי תאגידי מים וביוב במרחב האיגוד

המועצות האזוריות ואת  כרון יעקב,  י האיגוד ליווה את תאגיד מעיינות העמקים במועצה מקומית ז  2021במהלך שנת  

מים   תאגידי  כללי  ביישום  ומגידו  הכרמל  התעשייה   ,וביובחוף  שפכי  איכות  על  ולפקח  להסדיר  במטרה  זאת 

המוזרמים למערכת הביוב הציבורית. כמו כן, נותן האיגוד מענה להזרמות שפכים חריגות מתעשיות בדיגומים  

תוכנית הניטור, איתור מקור זיהום אשר מקבל ביטוי במט"ש, חוות דעת לצורך מתן הקלות למפעלים או  למעבר  

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

 ליווי תאגיד מים וביוב ביישום הכללים כולל:

איתור העסקים הנדרשים להיכלל בתוכנית הניטור, תכנון והגשת התוכנית בפורמט הנדרש לאישור הממונה  •

 על שפכי תעשיה במשרד לאיכות הסביבה ורשות המים.

 וסמך.דיגום השפכים ומי הרשת ע"י דוגם מ •

 בדיקת הדגימות במעבדת האיגוד המוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות.  •

 בחינת תוצאות הדיגומים ע"י רכזת שפכי התעשייה בהשוואה לערכים המותרים בכללים.   •

ע"פ הקטגוריות שפכים  • ולספיקה של שפכי העסק  לאיכות  תוספת אגרה בהתאם  לחישוב  סימולטור  הרצת 

 חריגים ושפכים אסורים.  

 להשגות העסקים בגין עלות החיוב, ערעור ובקשה להקלה.   מענה •

הכנת דוח שנתי לרשות המים ע"פ הפורמט. הדו"ח מאגד את סטטוס הדיגומים בפועל לעומת תכנית ניטור   •

 מאושרת, פירוט כמויות ואיכויות של שפכים חריגים ואסורים וכן פירוט החיובים הכספיים בגינם.  

-2020האיגוד דגם ופיקח על עסקים על פי תכנית הניטור מאושרת לשפכי תעשייה לשנים  ,  2021במהלך שנת  

. נעשו התאמות לתוכנית הניטור על פי שינויים שהתרחשו בפועל בשטח כגון סגירת/פתיחת עסקים, שינוי  2021

לונות ואולמות סגר אחד, מעבר לכך מסעדות, מהיקף הדיגומים צומצם בעקבות    2021בשנת  .  ' וכובאיכות השפכים  

 אירועים סגרו את שעריהם באופן חלקי בשנה זו.  
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 2021ניטור שפכי תעשיה וליווי המועצה   - מועצה אזורית חוף כרמל 
יישובים, בתי כלא,    3קיבוצים,  8מושבים,    11 ,יישובים עירוניים 2המועצה האזורית חוף הכרמל מאגדת בתוכה 

 תחנת הכוח חגית.  את ו במתכונת פנימייהבתי ספר 

הוחלט להסב שטחים חקלאיים מהשקיה    2001: בוועדת השיפוט של נציבות המים בשנת  מפעל השבה חוף הכרמל

שיטפונות. יישום ההחלטה  במים שפירים )מי שתייה( להשקיה במים שוליים הכוללים: מי קולחים, מים מליחים ומי  

בין מאגרי הקולחים לשטחים החקלאיים מקיבוץ   וחיבור  לתפיסת שיטפונות  דרש הקמת מאגרי קולחים, מתקן 

כרון יעקב בדרום. שפכי היישובים הנדגמים בתוכנית הניטור של מועצה האזורית חוף הכרמל  יחותרים בצפון ועד ז

דרומיים( ומט"ש חדרה  היישובים  ה ובים הצפוניים(, מעיין צבי )מט"שים שונים: ניר עציון )הייש  3-מזרימים ל

)נמל קיסריה, שדות ים ובית חנניה(. קולחי המט"שים משמשים להשקיה חקלאית ומוזרמים למאגרי הקולחים  

 5.5נפח איגום של    )סךהפעילים בשטחי המועצה האזורית: מאגר החותרים, מאגר ניר עציון ומאגרי מעיין צבי  

 .  (מלמ"ק 3.3בעל נפח תפעולי של )אגר הבונים שהוקם על שטח מאגר נווה ים שכשל ומ ( מלמ"ק

עסקים: מסעדות, מפעלי    26של מ"א חוף כרמל כללה    1202: תכנית הניטור לשנת  ניטור שפכי תעשיה חוף הכרמל

  הוסרו מתוכנית הניטור/נסגרו  עסקים  4.  (64טבלה  )ראה    מזון, בתי מלון, רפתות, תחנות דלק ותעשיות נוספות

ועל כן לא נדגמו במהלך השנה וחלק נדגמו באופן מצומצם בשל הקלות רשות המים ומשרד הגנת הסביבה בגין  

מגפת הקורונה. התעשיות מפותחות בעיקר בקיבוצים והמושבים. בין המפעלים הגדולים המזרימים שפכים למכוני  

 קר בעין כרמל.  -קלוציון הטיהור באזור נמנים: פלסאון וצורון במעגן מיכאל, מפעל ארוחות ניר ע

 

 

 

 

 מזהמים אופייניים לתעשייה  כמות סוגי תעשיות 

מסעדות ואולמות  

 נתרן  ,pHחומר אורגני, שמנים ושומנים,  30 אירועים

 בתי מלון
4 

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים ושומנים,  

pH,  נתרן 

 pHמתכות כבדות שמן מינרלי,  2 מפעל כימי 

 מוצקים מרחפים, שמן מינרלי 1 מפעל קלקר 

 בסיס צבאי 
1 

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים ושומנים,  

pH,  נתרן 

 מתכות כבדות שמן מינרלי  3 מוסכים

 מפעלי מזון ומשקאות
4 

, נתרן, חנקן,  pHחומר אורגני, שמנים ושומנים, 

 זרחן

 דטרגנטים אניונים, שמן מינראלי  1 שטיפת מכוניות

 מתכות כבדות שמן מינרלי  5 תחנות דלק



152 
 

טבלה   .64

תעשיות   פילוח 

הכרמל   חוף 

הניטור   בתוכנית  

בשנת   2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חומר אורגני, מוצקים מרחפים, חנקן וזרחן  7 רפתות 

ציפוי מתכות וטיפול  

 , שמן מינראלי pHכלוריד, מתכות,  2 שטח

 תחנת כח 
1 

, pH ,שמן, חומר אורגני מוצקים מרחפים  

 כלוריד , נתרן, מתכות כבדות,  מינראלי

משחטות, בתי מטבחיים,  

 עיבוד דגים
1 

חומר אורגני, מוצקים מרחפים, שמנים ושומנים,  

pH, כלוריד, סולפיד מומס, מוליכות  נתרן ,

 חשמלית, חנקן וזרחן 

  26 תעשיות  סה"כ

מועצה התפלגות איכות השפכים ב .53תרשים 

 2021אזורית חוף הכרמל בשנת 
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  292מכלל הדיגומים בתוכנית המאושרת )  64%-מהווים כה ם  דיגומים בכל המגזרים העסקיי 186סה"כ בוצעו 

   . 2021בשנת  באופן מלא או חלקיהפעילים מהדיגומים בתוכנית הניטור עבור העסקים  70%-דיגומים( וכ

 : 2021התפלגות איכויות שפכים תעשייתיים לשנת 

תוצאות תקינות מכלל הדיגומים   54  –דיגומים תקינים   •

 סה"כ. 29%שבוצעו. 

חריגים   • מהאיכות   119  – דיגומים  חורגות  תוצאות 

 סה"כ. 64%הנדרשת לפי כללי תאגידי מים וביוב. 

תוצאות הכוללת הזרמת שפכים   79  –דיגומים אסורים   •

 סה"כ.  42.5%אסורים למערכת הביוב הציבורית. 

 

 

 :  ליווי מ"א חוף הכרמל

אלף תושבים סה"כ.    32-ישובים וכ  27אלף דונם. מועצה אזורית חוף הכרמל מונה    190-שטח שיפוט המועצה כ

המועצה מתפרסת על פני שטח מאוד רחב וכוללת כמות מועטה של תושבים לדונם. באחריות המועצה מט"ש ניר  

 שים שונים.  עציון אך שפכי המועצה כולה מתנקזים בין שלושה מט"

 מט"ש ניר עציון:

 תושבים   460 -המונה כ בית אורן •

 תושבים 1200 -המונה כ גבע כרמל •

 תושבים 300 -הבונים המונה כ •

 תושבים 740 -החותרים המונה כ •

 תושבים 420 -כרם מהר"ל המונה כ •

 תושבים 420 -מגדים המונה כ •

 תושבים 190 -נוה ים המונה כ •

תושבים וכולל שלושה מן העסקים הגדולים והמשמעותיים של מ"א חוף כרמל.    950-ניר עציון המונה כ •

אלף מנות מדי יום לעסקים ברחבי הארץ, מלון ניר עציון ורפת "ניר   13  -מפעל ארוחות ניר עציון המספק כ

 חולבות.  800-בכרמל" הכוללת כ

 תושבים 600-עופר המונה כ •

 תושבים 390-כפר גלים המונה כ •

 תושבים 350-עין הוד המונה כ •

 תושבים 650-עין חוד המונה כ •

 וכולל מפעל קל קר עין כרמל )ייצור מוצרי מפוליסטירן מוקצף(. תושבים 250-עין כרמל המונה כ •

 תושבים 4500-עתלית המונה כ •

 תושבים 650-צרופה המונה כ •

 מט"ש מעיין צבי: 

 תושבים 330-המונה כ בת שלמה •

 תושבים 290-דור המונה כ •

29%

5%

25%

41%

תקינים אסורים חריגים חריגים ואסורים
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וכולל שני מפעלים משמעותיים במ"א חוף כרמל, פלסאון )מפעל   תושבים  1,500-נה כמעגן מיכאל המו •

לייצור פלסטיקה להובלת מים וגז ומוצרי סניטציה( וצורון )ייצור חלקי מתכת בצריבה פוטוכימית(, רפת 

 ברשתנו. 

 תושבים   970-מעיין צבי המונה כ •

 וכולל את מלון נחשולים תושבים 480-נחשולים המונה כ •

 תושבים ושתי רפתות, רפת יזרעאלי ורפת פרל.  800-איילה המונה כעין  •

 חניכים, כפר הנוער בעל משק חקלאי הכולל רפת.  300-שפיה המונה כ •

 מט"ש חדרה: 

 תושבים  630-המונה כ בית חנניה •

 תושבים 3100-קיסריה המונה כ •

 וכולל רפת שדות ים.  תושבים 400-שדות ים המונה כ •

מ"א חוף כרמל כוללת מספר תעשיות גדולות שלהן השפעה משמעותית על איכות שפכי מט"שי המועצה, פיזור 

השפכים  עם  תעשייתיים  שפכים  תמהיל  מבחינת  משמעותי  האוכלוסייה  כמות  לעומת  במועצה  אלה  תעשיות 

 הסניטריים.

פיקת השפכים המקסימלית מגיעה ל  למשל מפעלי ניר עציון הכוללים ביניהם את מפעל ארוחות ניר עציון אשר ס

מ"ק ליום ולו השפעה גדולה על איכות שפכי מט"ש ניר עציון. מעבר לכך ניר עציון כולל גם את רפת ניר    200

בכרמל שהיא רפת משמעותית בגודלה שאינה כוללת טיפול מקדים בשפכים מעבר לבור שיקוע גרביטציוני ומלון  

כרמל, ניר עציון ועין הוד והקו  -ית אליש ניר עציון עם ישובי עוספיה, דלניר עציון. תעשיות אלו מתנקזות למט"

  - כולל גם את שפכי מלון יערות הכרמל. קו זה עמוס בשפכים תעשייתיים שכולל בנוסף שפכים סניטריים של כ

מר  מ"ק שפכים בשנה. כלו  70  -, תושב ישראל ממוצע מייצר כ2018תושבים. לפי נתוני רשות המים משנת    32000

מ"ק ליום. תרומתו של מפעל ניר   6,400  -תרומת השפכים הסניטריים בקו המאסף של מפעלי ניר עציון הינה כ

 בלבד.   3.125%עציון לכלל השפכים הנכנסים מקו זה למט"ש ניר עציון הינו 

את   מטרת ליווי האיגוד את החברה, מעבר לאכיפה ודרישת תוספת אגרה בגין חריגות היא לתת כלים ולהנגיש

המידע לעסקים המעוניינים להגיע להסדרה סביבתית. לשם כך, האיגוד ערך סיורים, פגישות ושיחות טלפוניות  

 לצורך הסברה ומתן הנחיות כלליות לשיפור איכות השפכים. 

מ"א חוף כרמל מתפרסת על פני שטח גדול, כך שתמהיל השפכים בכניסה למט"שיה הינו משמעותי. איגוד ערים  

סביבתית מול עסקי המועצה בין אם בדרישת הקמה/שדרוג של מתקן לטיפול בשפכי המפעל ובין    מבצע הסדרה 

אם בהסברה מול בעלי עסקים לעמידה באיכות השפכים הנדרשת. דוגמא לכך הינו מפעל אוכל ביתי ניר עציון  

נדרש לשדרג את    אשר חרג לאורך זמן בריכוזי האלומיניום הנדרשים בכניסה למערכת הביוב הציבורית, המפעל

, כך שלקראת סוף השנה המפעל שכר 02/08/21מערך הטיפול בשפכיו לאחר פגישה עם מנכ"ל המפעל בתאריך  

 את שרותי חברת "צלול" לשדרוג מערכות טיפול בשפכים הקיימות במפעל.

 02/06/21דוגמא נוספת לליווי החברה לטיפול במי חוף הכרמל הוא דיגום במפעל מלח הארץ אשר בוצע בתאריך  

בעקבות פנייה של החברה בנוגע לממצאים של ריכוזי נתרן גבוהים בכניסה למט"ש ניר עציון. בעקבות כך ביצע  

, עין כרמל ועתלית( בנוסף בוצע דיגום בכניסה למט"ש  6האיגוד דיגומים בשלושת תחנות השאיבה המרכזיות )כלא  

ה עתלית  של  בקו  ונתרן  מוליכות  כי  עלה  מהדיגומים  מקור  עצמו.  כי  השערה  הועלתה  ולכן  מהצפוי  גבוהים  יו 

התמלחת בקו עתלית עלול להגיע ממפעל מלח הארץ. מפעל מלח הארץ מייצר מוצרי מלח לתעשייה, צרכנים, שוק  

הניטור   בתוכנית  נכלל  אינו  כן  ועל  הציבורית  הביוב  למערכת  סניטריים  שפכים  מזרים  המפעל  וליצוא,  מקומי 
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בן שישנו סיכוי כי המפעל הוא זה שתרם לעליית ריכוזי הנתרן בקו עתלית ולכן עבר  השנתית. לאחר הממצאים הו

 . 2022דיגום. בעקבות כך צורף המפעל לתוכנית ניטור של שנת 

 

 

 

 

 במועצה אזורית חוף הכרמל  2021דו"ח דיגומים לשנת  .65טבלה 

 שם

 המפעל

 מגזר

  תעשייתי

  לפי

  התוספת

 השלישית

  אופן

  הדיגום

 חטף/)

 ( מורכב

  כמות

 / מים

 שפכים

 שנתית 

 מספר

 בדיקות

 שנתי 

   מתוכנן

 י"עפ

 תכנית

 הדיגום 

 מספר

 בדיקות

 בפועל

  האם

 יש

 הסכם

 הזרמת

 שפכים

 חריגים 

 

 מספר

  דיגומים 

  שנמצאו

 שפכים

 חריגים 

מספר 

  דיגומים 

  שנמצאו

 שפכים

 אסורים

מספר 

 הדיגומים 

 שלא 

 נמצאו

 חריגות

 אסורים )

  או 

 ( חריגים

 הערות

 חטף מסעדות אבראדא

          

500  

                 

4  

            

1  
 לא

                       

-    

                       

-    

                        

1  

פעילות  

 חלקית  

 חטף מסעדות אג'נדה

        

1,160  

                 

4  

            

3  
 לא

                        

3  

                        

3  

                       

-     

אוכל 

ביתי ניר  

 עציון

מפעל 

  –תעשייתי 

 מזון 

מורכב  

 לפי זמן

      

54,000  

                

12  

           

13  

                        לא

12  

                       

12  

                        

1    

איטליז 

 הג'ינג'י 

מפעלי 

מזון  

   חטף ומשקאות 

                 

4  

           

-    

                        לא

-    

                       

-    

                       

-    

לא הייתה  

תשתית  

 לדיגום 

 חטף מסעדות ארסטו

        

1,516  

                 

4  

            

4  
 לא

                        

4  

                        

3  

                       

-      

 חטף מסעדות ביץ' בר 

        

3,600  

                 

4  

            

3  
 לא

                        

3  

                        

3  

                       

-     

בית מלון 

ניר 

 בתי מלון עציון

מורכב  

 לפי זמן

      

14,800  

                 

4  

            

5  

                         לא

5  

                        

4  

                       

-      

בסיס  

 עתלית

 -אחר 

 חטף פרט

      

40,200  

                 

4  

            

3  
 לא

                       

-    

                       

-    

                        

3  
 

בקתה  

 חטף מסעדות ביער

        

3,600  

                 

4  

            

3  

                         לא

2  

                        

1  

                        

1  

פעילות  

 חלקית

ג'מס סי 

 חטף מסעדות סנטר

        

1,500  

                 

4  

            

2  
 לא

                        

2  

                        

1  

                       

-    

פעילות  

 חלקית

ארקפה  

 חטף מסעדות סי סנטר

          

500  

                 

4  

            

2  
 לא

                        

2  

                        

1  

                       

-    

פעילות  

 חלקית

בורגרים 

 חטף מסעדות סי סנטר

          

420  

                 

4  

            

2  
 לא

                        

2  

                        

1  

                       

-    

פעילות  

 חלקית

   חטף מסעדות גל בכפר 

                 

4  

           

-    

                        לא

-    

                       

-    

                       

-    

לא אותרה  

נקודת  

 דיגום 

גרין 

 חטף מסעדות האוס 

          

540  

                 

4  

           

-    
 לא

                       

-    

                       

-    

                       

-    

העסק  

 נסגר

דוניה  

 חטף מסעדות רוסה

          

964  

                 

4  

           

-    
 לא

                       

-    

                       

-    

                       

-    

פעילות  

חלקית  
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וסירוב 

 לדיגום 

דור אלון 

עין 

 כרמל 

תחנות  

 חטף תדלוק

          

104  

                 

4  

            

2  

                        לא

-    

                       

-    

                        

2   

 שם

 המפעל

 מגזר

  תעשייתי

  לפי

  התוספת

 השלישית

  אופן

  הדיגום

 חטף/)

 ( מורכב

  כמות

 / מים

 שפכים

 שנתית 

 מספר

 בדיקות

 שנתי 

   מתוכנן

 י"עפ

 תכנית

 הדיגום 

 מספר

 בדיקות

 בפועל

  האם

 יש

 הסכם

 הזרמת

 שפכים

 חריגים 

 

 מספר

  דיגומים 

  שנמצאו

 שפכים

 חריגים 

מספר 

  דיגומים 

  שנמצאו

 שפכים

 אסורים

מספר 

 הדיגומים 

 שלא 

 נמצאו

 חריגות

 אסורים )

  או 

 ( חריגים

 הערות

דור אלון 

צומת 

 עופר

תחנות  

 חטף תדלוק

          

381  

                 

4  

            

2  

                        לא

-    

                        

1  

                        

1   

 חטף מסעדות הלנה

          

830  

                 

4  

            

4  
 לא

                        

4  

                        

3  

                       

-      

חגית 

חברת 

 חטף תחנת כח החשמל

      

70,200  

                

12  

            

6  

 לא
                       

-    

                        

1  

                        

5  

נוסף 

במהלך 

 השנה 

 חיש דג

עיבוד 

 חטף דגים 

          

628  

                 

4  

            

1  

                         לא

1  

                        

1  

                       

-    

נוסף 

במהלך 

 השנה 

טיב 

 חטף מסעדות טעם 

          

865  

                 

4  

            

4  
 לא

                        

2  

                        

1  

                        

2    

   חטף מסעדות ים כרמל 

                 

4  

           

-    
 לא

                       

-    

                       

-    

                       

 עסק נסגר    -

  ינות

ביתן 

 חטף מסעדות עתלית

          

548  

                 

4  

           

-    

                        לא

-    

                       

-    

                       

-    

שוחת  

דיגום לא 

 נגישה 

כוכב  

 חטף מסעדות הים

        

6,840  

                 

4  

            

3  
 לא

                        

3  

                        

3  

                       

-    

פעילות  

 חלקית

כפר 

 חטף מסעדות איזון

      

23,500  

                 

4  

            

3  
 לא

                        

3  

                       

-    

                       

-    

פעילות  

 חלקית

לויתן 

 נתן

מפעלי 

מזון  

 ומשקאות 

מורכב  

 לפי זמן

        

3,882  

                 

4  

            

3  

                         לא

3  

                        

1  

                       

-    

פעילות  

 חלקית

 חטף מסעדות לימאני

        

1,355  

                 

4  

            

4  
 לא

                        

4  

                        

4  

                       

-      

מוסך 

 חטף מוסכים  גסאן 

          

157  

                 

4  

            

2  
 לא

                       

-    

                       

-    

                        

2  

סירוב 

 דיגום 

מוסך 

מעגן  

 חטף מוסכים  מיכאל 

          

584  

                 

4  

            

3  

                        לא

-    

                        

1  

                        

2   

מוסך 

 חטף מוסכים  שדות ים 

          

520  

                 

4  

            

3  
 לא

                       

-    

                        

2  

                        

1   

מטבח 

מעגן  

 חטף מסעדות מיכאל 

        

8,900  

                 

4  

            

3  

                         לא

3  

                        

3  

                       

-     

מטבח 

 חטף מסעדות שדות ים 

        

5,509  

                 

4  

            

3  
 לא

                        

3  

                        

3  

                       

-     

מלון דן  

 בתי מלון קיסריה 

מורכב  

 112000 לפי זמן

                 

4  

            

3  
 לא

                        

3  

                       

-    

                       

-    

פעילות  

 חלקית

מלון  

יערות  

 בתי מלון הכרמל 

מורכב  

 74945 לפי זמן

                 

4  

            

2  

                        לא

-    

                       

-    

                        

2  

פעילות  

 חלקית
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 שם

 המפעל

 מגזר

  תעשייתי

  לפי

  התוספת

 השלישית

  אופן

  הדיגום

 חטף/)

 ( מורכב

  כמות

 / מים

 שפכים

 שנתית 

 מספר

 בדיקות

 שנתי 

   מתוכנן

 י"עפ

 תכנית

 הדיגום 

 מספר

 בדיקות

 בפועל

  האם

 יש

 הסכם

 הזרמת

 שפכים

 חריגים 

 

 מספר

  דיגומים 

  שנמצאו

 שפכים

 חריגים 

מספר 

  דיגומים 

  שנמצאו

 שפכים

 אסורים

מספר 

 הדיגומים 

 שלא 

 נמצאו

 חריגות

 אסורים )

  או 

 ( חריגים

 הערות

מלון  

 חטף בתי מלון נחשולים

      

80,000 

 

                 

6  

            

4  

                         לא

2  

                        

3  

                        

1  

נוסף 

במהלך 

 השנה 

מסעדת 

 מסעדות הבית 

מורכב  

   לפי זמן

                 

4  

            

2  
 לא

                       

-    

                       

-    

                        

2  

פעילות  

 חלקית

  מריפוסה

גולף  

 קיסריה 

 מסעדות

 חטף

        

3,500  

                 

4  

            

1  

                         לא

1  

                        

1  

                       

-    

סירוב 

  דיגום

נוף 

 הואדי 

מורכב   מסעדות

   לפי זמן

                 

4  

            

2  
 לא

                       

-    

                       

-    

                        

2  

פעילות  

 חלקית

סונול 

ישראל  

 עתלית

תחנות  

 44 חטף תדלוק

                 

4  4 

 לא

0 0 4   

 1000 חטף מסעדות פוליצר

                 

4  3 
 לא

1 1 2  

פונדק  

 1781 חטף מסעדות הצלבנים

                 

4  4 
 לא

4 4 0   

פורט 

 3157 חטף מסעדות קפה 

                 

4  4 
 לא

4 4 0   

פז 

 עתלית

תחנות  

 16500 חטף תדלוק

                 

4  4 
 לא

0 0 4   

 פז רומנו

תחנות  

 760 חטף תדלוק

                 

4  4 
 לא

0 0 4   

 פלסאון

מפעלי 

 5 6 2289 חטף כימיה  
 לא

1 1 3  

 פריז פרי 

מפעלי 

מזון  

 2 4 2263 חטף ומשקאות 

 לא

1 1 1 

פעילות  

 חלקית

 צורון 

מפעלי 

ציפוי  

 5 6 8505 חטף מתכות 

 לא

0 4 1  

 3 4 3000 חטף מסעדות קאת בלו 
 לא

2 2 1 

פעילות  

 חלקית

 3 4 2000 חטף מסעדות קיסר ים 

 לא

3 2 0 

פעילות  

 חלקית

קל קר  

עין 

 כרמל 

 -אחר 

 פרט

מורכב  

 3 4 860000 לפי זמן

 לא

0 0 3 

פעילות  

 חלקית

רוסו 

)המסעד

ה של  

 0 4 74 חטף מסעדות רוסו(

 לא

 עסק נסגר 0 0 0

רחיצת 

רכב 

סונול 

 2 4 660 חטף מוסכים  עתלית

 לא

0 0 2 

פעילות  

 חלקית

 שם

 המפעל

 מגזר

  תעשייתי

  לפי

  אופן

  הדיגום

 חטף/)

 ( מורכב

  כמות

 / מים

 שפכים

 שנתית 

 מספר

 בדיקות

 שנתי 

   מתוכנן

 מספר

 בדיקות

 בפועל

  האם

 יש

 הסכם

 הזרמת

 מספר

  דיגומים 

  שנמצאו

מספר 

  דיגומים 

  שנמצאו

מספר 

 הדיגומים 

 שלא 

 נמצאו

 הערות
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  התוספת

 השלישית

 י"עפ

 תכנית

 הדיגום 

 שפכים

 חריגים 

 

 שפכים

 חריגים 

 שפכים

 אסורים

 חריגות

 אסורים )

  או 

 ( חריגים

רפת  

 5 4 21352 חטף רפת  ברשתנו 
 לא

5 0 0   

רפת ניר  

 6 6 13169 חטף רפת  כרמל 
 לא

6 1 0 
  

רפת  

 5 6 9527 חטף רפת  יזרעלי 
 לא

5 0 0 
 

רפת כפר  

 5 6 6750 חטף רפת  גלים 
 לא

5 0 0 
 

רפת פרל  

 5 6 1388 חטף רפת  מאיר
 לא

5 2 0 
 

רפת  

 5 6 14556 חטף רפת  שדות ים 
 לא

5 0 0 
 

רפת  

 4 4 12427 חטף רפת  שפיה 
 לא

4 0 0 
  

שרפי  

 כרמל 

מפעלי 

 כימיה  

מורכב  

 4 6 3358 לפי זמן
 לא

3 2 1 
 

 

 

  2021יה וליווי המועצה יניטור שפכי תעש -מועצה אזורית מגידו 
ישובים  13-תושבים המתגוררים ב 12,400-מועצה אזורית מגידו שוכנת באזור רמת מנשה ועמק יזרעאל ומונה כ

גבעת עוז, גלעד, דליה, הזורע, מגידו, משמר העמק, עין השופט, רמות מנשה, רמת השופט, אליקים, יוקנעם 

מגידו ויישוביה את הכרת אונסקו  קיבלו שטחי המועצה האזורית    2011)מושבה(, מדרך עוז ועין העמק. בשנת  

יוזמה של המועצה שביקשה למצוא דרך מוסדרת לשמור על אופייה מדובר בלהתנהלות האזור כמרחב ביוספרי.  

והחלוקה   מגידו  האזורית  המועצה  הפתוחים.  ושטחיה  הטבעי  ייחודה  בתחומה,  המצויים  התרבות  נופי  הכפרי, 

  של כל אחד מהם   והאפיון התפקודי   )ליבה, חיץ ומעבר(   אזוריםהחלוקה ל .  למרחבים גיאוגרפיים בתחילת הדרך 

ניהול המרחב ומחזקים את ההכרה שמרחב ביוספרי מושתת על איזון בין הייחוד האקולוגי לבין צרכיה   עלמקלים 

 ורצונותיה של הקהילה המתגוררת בתחומו. 

מלמ"ק בשנה    2בין  תוכנן לקלוט    מועצה ממוקם בין דליה וגלעדה : מאגר המים של  מפעל השבת המים ברמת מנשה

שיזרמו אליו ממרכז הארץ לטובת   קולחים אגור מי עתיד לוהוא  2018מלמ"ק. פיתוחו החל במאי  6הראשונה ועד 

 חקלאי יישובי ההר: גלעד, דליה, רמת השופט, עין השופט ואליקים.

שפכי היישובים הנדגמים בתוכנית הניטור של מועצה האזורית מגידו מזרימים  לשני    :ניטור שפכי תעשיה מגידו 

( מזרימים  2020מט"שים בתחום המועצה: דליה, רמת השופט, חלק מרמות מנשה ועין השופט )החל מספטמבר  

להק  מזרימים  ואליקים  מגידו  אזורילמבוא כרמל,  מרמות מנשה טרם התחברו למט"ש  וחלק  גלעד  קיבוץ  י  יני. 

לשטח   מחוץ  טיהור  למכוני  שפכים  מזרימים  היישובים  ושאר  הקיבוץ  של  החמצון  לבריכת  שפכים  ומזרימים 

 המועצה.  

 2021פילוח התעשיות במועצה אזורית מגידו בתוכנית הניטור לשנת  .66טבלה 

 מזהמים אופייניים לתעשייה  כמות סוגי תעשיות  

 נתרן  ,pHחומר אורגני, שמנים ושומנים,  5 ואולמות אירועים  מסעדות

 דטרגנטים,pH חומר אורגני, נתרן,  1 מפעל כימי )חומרי ניקוי( 
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 נתרן ,pHשמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, חומר אורגני,   1 פרמצבטיקה 

 pHמתכות כבדות שמן מינרלי,  1 עיבוד שבבי

 דטרגנטים, נתרן 2 מכבסה

 נתרן ,pHשמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, חומר אורגני,   1 צבאי בסיס 

 מתכות כבדות שמן מינרלי  1 מוסכים

 נתרן ,pHשמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, חומר אורגני,   1 כלא

 , חנקן, זרחן, נתרןpHחומר אורגני, שמנים ושומנים,  1 מפעל מזון

 מתכות כבדות שמן מינרלי  1 תחנות דלק

 חומר אורגני, מוצקים מרחפים, חנקן וזרחן  1 רפתות 

 , שמן מינראלי pHכלוריד, מתכות,  2 ציפוי מתכות וטיפול שטח

 מתכות, מוצקים מרחפים, שמן מינראלי  1 אחסון וניקוי מתכות ופחחות

  19 תעשיות בתוכנית  סה"כ

עסקים   19כללה    2021תוכנית הניטור של מ"א מגידו לשנת  

מכבס  :ביניהם מוסך,  רפת,  ועוד.  ותמפעלים,  מסעדות   ,

לשנת   מאושרת  ניטור  דיגומים   104כללה    2021תוכנית 

בוצעו    סה"כ.  המהוות    91בפועל   מהתוכנית   88%דגימות 

ב הביצוע  על  2020-)אחוז  איכויות (.  76%  עמד  התפלגות 

 :  2021שפכים תעשייתיים לשנת 

תקינים   • מכלל   41  – דיגומים  תקינות  תוצאות 

 סה"כ. 45%הדיגומים שבוצעו. 

חריגים   • מהאיכות   37  –דיגומים  חורגות  תוצאות 

 סה"כ. 41%הנדרשת לפי כללי תאגידי מים וביוב. 

אסורים   • הזרמת    30  –דיגומים  הכוללת  תוצאות 

הציבורית.   הביוב  למערכת  אסורים   33%שפכים 

 סה"כ.

על כן, השפעת התעשיות ניכרת ומט"שים קטנים,  שני: התעשיות במ"א מגידו מזרימות שפכים לליווי מ"א מגידו

כלוס אזור התעשייה של מבוא כרמל וחיבור  הצורך הזה ניכר גם כן לאור אבמט"שים ויש צורך בפיקוח קפדני.  

מט"ש בהיישובים המנותקים למערכת הביוב הציבורית. כל חיבור של מפעל או יישוב נבדק אל מול המצב הקיים  

לצורך הערכות מצד המועצה והמט"ש. ההיכרות של האיגוד עם המרחב, כולל התעשיות הפועלות בו, היא דבר  

ה. על כן, ניתן משקל רב לחוות הדעת שמגיש האיגוד בתגובה לבקשות הקלה הידוע לרגולטורים במשרדי הממשל

מעבר לכך האיגוד מקדם הסדרה סביבתית מול מפעלים של מפעלים להזרמת שפכים מרוכזים מהקבוע בתקנות.  

 במ"א מגידו.  

ל, המתפרס על  מפעל זוהר דליה הינו מפעל גדול ובעל היסטוריה ארוכה בקיבוץ דליה אשר במ"א מגידו. זהו מפע

דונם, לייצור חומרי ניקוי וחומרי ביניים לתעשיית הדטרגנטים בארץ. נוצרת כמות גדולה של מי   60 -שטח של כ

נגר מזוהם בשטחי המפעל, מי הנגר המזוהם נאגרו בשנים קודמות בשני אוגרים שמפעל. מאחר ומי הנגר של 

( ישנה השפעה מאוד גדולה  10-30%-א כרמל )כהמפעל מהווים אחוז משמעותי מהשפכים הנכנסים למט"ש מבו

המושבים לחקלאות מאחר ואחד המזהמים הדומיננטיים בשפכי המפעל הינו נתרן,   קולחיםעל המט"ש ואיכות ה

המושבים לחקלאות המופקים    קולחיםנתרן אינו ניתן לטיפול במערכות המט"ש ומשפיע בצורה ישירה על איכות ה 

 2021פעל בתנאי רישיון העסק להקים מתקן קדם טיפול בשפכי האוגרים. בשנת  משפכי המט"ש. עקב כך נדרש המ

הוקם מערך קדם הטיפול בשפכי המפעל, המתקן קיבל אישור של האיגוד והתחיל את הפעילות שלו בסוף שנת 

22%

22%

11%

45%

חריגים ואסורים   חריגים   אסורים   תקינים  

התפלגות איכות השפכים במועצה  .53תרשים 

 2021אזורית מגידו לשנת 
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כימי, כלומר  -. מערך הטיפול שהוקם במפעל בין המסובכים והמתקדמים ביותר, המתקן כולל טיפול פיזיקו2021

באיכות גבוהה וטיפול בבוצה   קולחיםשלב של שיקוע של המזהמים, מעבר לכך קיים מערך סינון והתפלה שמפיק  

המופקים בתהליך מאפשרת השבה שלהם   קולחים. איכות ה WAVEובמשקעים שכולל הסמכת בוצה בטכנולוגיית  

 כרמל.לתהליכי המפעל והזרמתם למערכת הביוב הציבורית ללא המלחת קולחי מט"ש מבוא 

למרות יעילות קדם הטיפול, עקב ההשפעה המשמעותית של המפעל על העומס ההידראולי במט"ש, נקבע מתווה  

הזרמה למפעל ע"י איגוד ערים שרון כרמל שמטרתו מחד גיסא לשמור על פעילות תקינה של המט"ש ומאידך  

 לאפשר למפעל לפנות את אוגריו ללא פגיעה בקרקעות הסובבות אותו. 

קיימת רפת אחת המחוברת למט"ש מבוא כרמל, שפכי הרפת מאופיינים בעומס אורגני מאוד גבוה   2021נת  נכון לש

העלול לשבש את פעולתו התקינה של המט"ש. איגוד ערים פועל להסדרה סביבתית של שפכי הרפת. ברפת קיים 

לה אישור עבור המתקן  מתקן קדם טיפול טרם חיבורה למערכת הביוב הציבורית, יחד עם זאת הרפת אינה קיב

 שברשותה והאיגוד משפיע על שדרוג המתקן הקיים ושכלולו.  

 במועצה אזורית מגידו 2021דו"ח דיגומים לשנת  .67טבלה 

שם 

 המפעל

מגזר 

תעשייתי  

לפי  

התוספת  

 השלישית

אופן  

הדיגום  

 )חטף/

 מורכב( 

כמות  

 מים/ 

שפכים 

 שנתית 

 פרמס

 בדיקות

שנתי  

 מתוכנן  

עפ"י 

תכנית 

 הדיגום 

 פרמס

בדיקות 

 בפועל

 האם 

יש 

הסכם 

הזרמת 

שפכים 

 חריגים 

 

 פרמס

דיגומים  

שנמצאו  

שפכים 

 חריגים 

 פרמס

דיגומים  

שנמצאו  

שפכים 

 אסורים

 פרמס

 הדיגומים 

שלא 

נמצאו 

חריגות 

 )אסורים 

או   

 חריגים( 

 הערות

זוהר 

 דליה

מפעלי 

 חטף כימיה

      

90,520  

                           

12  

           

 לא  15

                        

2  

                        

6  

                        

2  
 

 ביודליה

מפעלי 

 חטף מזון 

        

1,305  

                             

4  

            

 כן   4

                        

2  

                        

1  

                        

1  
 

ארד 

 דליה

ציפוי  

 חטף מתכות

        

7,500  

                             

4  

            

 לא  4

                        

2  

                        

3  

                        

2  
  

מכבסה 

 חטף מכבסות דליה

        

1,022  

                             

4  

            

 לא  3

                        

1  

                        

1  

                        

1  
 

מוסך 

 חטף מוסכים  דליה

          

335  

                             

4  

            

 לא  2

                       

-    

                       

-      

סירוב   

 לדיגום 

קייטרינג 

 חטף מסעדות דליה

        

1,825  

                             

4  

            

 לא  3

                       

-    

                       

-      
 

אוניפאר 

 ם

מפעלי 

 כימיה 

מורכב  

 לפי זמן

      

17,350  

                           

12  

            

 לא  8

                       

-    

                       

-      

 -הרחבה ל

דיגומים   12

באמצע 

 השנה 

 בליסניה 

ציפוי  

 חטף מתכות 

        

2,081  

                             

4  

            

 לא  4

                        

4  

                        

4  

                        

4  
  

אלומליי

 ט

 -אחר 

 חטף פרט

        

1,300  

                             

4  

            

 לא  4

                       

-    

                        

2    
 

בסיס  

צבאי 

 אליקים

 -אחר 

 פרט
 חטף

      

23,202  

                             

4  

            

3  
 לא

                        

2  

                        

1  

                        

1  
 

דלק 

מנטה 

אורחן 

 מגידו 

תחנות  

 חטף תדלוק

          

870  

                             

4  

            

 לא  4

                       

-    

                       

-      

 

מסעדת 

הנחל+נ 

  תיב

 חטף מסעדותהקפה  

        

1,935  

                             

4  

            

 לא  1

                        

1  

                        

1  

                        

1  

שיפוצים  

  במתחם
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אורחן 

 מגידו 

מקדונלס 

אורחן 

 חטף מסעדות מגידו 

        

1,314  

                             

4  

            

 לא  3

                        

3  

                        

2  

                        

2  

 

כלא 

 בתי מלון מגידו 

מורכב  

 לפי זמן

    

201,115  

                             

4  

            

 לא  4

                       

-    

                       

-      
  

רפת  

רמת 

 חטף רפת   השופט 

      

17,000  

                             

4  

           

 לא  11

                       

11  

                       

-      

דיגום דו 

חודשי  

לבקשת  

 התאגיד

 א"ת

מערבי 

רמת 

 השופט 

 -אחר 

 פרט

מורכב  

   לפי זמן

                             

4  

            

 לא  2

                        

1  

                       

-      

לא הייתה  

תשתית  

 לדיגום 

 מיברג 

ציפוי  

 מתכות 

מורכב  

 לפי זמן

      

28,105  

                           

12  

            

 כן   7

                       

-    

                        

2    

סירוב 

 לדיגום 

חד"א 

עין 

 חטף מסעדות השופט 

        

1,900  

                             

4  

            

 לא  4

                        

4  

                        

2  

                        

2  

  

מכבסה 

עין 

 חטף מכבסות השופט 

          

520  

                             

4  

            

 לא  3

                        

2  

                        

3  

                        

2  

 

מתחם 

אורחן 

 מסעדות מגידו 

מורכב  

 לפי זמן

      

10,220  

                             

4  

            

 לא  2

                        

2  

                        

2  

                        

2  

שיפוצים  

 במתחם

   41 03 37 - 91 104       סה"כ 

 

 2021סטטוס דיגומים לשנת  –מועצה מקומית זכרון יעקב 
מערך    חלק ממפעל השבת המים של חוף הכרמל.   מהווה   . מחוז חיפהב  הנמצאתזכרון יעקב הינה מועצה מקומית  

ישי   רמת  טבעון,  קריית  יוקנעם,  על  החולש  העמקים  מעיינות  תאגיד  באחריות  הינו  בשפכים  והטיפול  האיסוף 

שובי החלק הדרומי  ישפכי זכרון יעקב מוזרמים למט"ש מעיין צבי יחד עם שפכי פרדיס וחלק מי.  וזיכרון יעקב

תפעול המט"ש על  חוף הכרמל. תאגיד מעיינות העמקים אחראי  בתיקון  גם    סייע)אשר    של מ"א  פרדיס  למ"מ 

   (. ושדרוג תחנת השאיבה פרדיס אשר גרמה לגלישות שפכים רבות בשנים קודמות

כאשר רובם    עסקים  51תכנית הניטור של מועצה מקומית זיכרון יעקב כללה    :ניטור שפכי תעשייה זכרון יעקב

מ"ק ביום אך ביחד בעלות השפעה   5-(. חלק ניכר מהן בעלות ספיקה של פחות מ83%  - המכריע הוא מסעדות )כ

  . ניטור מאושרתהתכנית    דיגומים על פי  188סה"כ  מעיין צבי.  על העומס האורגני בכניסה למט"ש  משמעותית  

אחוז הדיגומים בפועל נמוך משמעותית   . קוריתהמ  מהתוכנית  40%דגימות המהוות    75בוצעו בפועל    2021בשנת  

מהמתוכנן עקב פעילות חלקית של מסעדות ובתי מלון בתקופת המגיפה. כמו כן, חלק מהמסעדות אשר היוו חלק  

   מתוכנית הניטור לא שרדו את תקופת הקורונה. 

 2021עקב בתוכנית הניטור לשנת פילוח תעשיות במועצה מקומית זכרון י .68טבלה 

 מזהמים אופייניים לתעשייה  כמות סוגי תעשיות  

ואולמות   מסעדות

 אירועים
 נתרן  ,pHחומר אורגני, שמנים ושומנים,  41

 4 בתי מלון
שמנים ושומנים,  מוצקים מרחפים, חומר אורגני,  

pH,  נתרן 
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 1 יקב
שמנים ושומנים,  מוצקים מרחפים, חומר אורגני,  

pH,  נתרן 

 דטרגנטים אניוניים, שמן מינראלי  1 שטיפת מכוניות

  1 קניון 

מפעלי ציפוי מתכות  

 וטיפול פני שטח
 pHשמן מינרלי,  ,מתכות כבדות 1

 שמן מינרלי ,מתכות כבדות 2 תחנות דלק

תעשיות  סה"כ

 בתוכנית 
51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העמקים מעיינות  תאגיד  הינן:  ליווי  יעקב  בזכרון  ביותר  הגדולות  התעשיות  שתי  בית  (1):  עיקר  -תעשיות  אשר  אל 

הפעילות מתרכזת בייצור מערכות אוורור וסינון אוויר אך המתחם כולל מאפייה, מוסך, נגרייה, תחנת תדלוק, חדר אוכל,  

יקב כרמל מזרחי אשר השפעתו על המט"ש ניכרת בעיקר בעונת   (2)מתפרה, חנות ומחסן שטיפה ואחסון פירות וירקות.  

 .  (אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר)הבציר 

עבר לתעשיות הגדולות של זכרון יעקב קיימות מסעדות רבות המרוכזות באותו המיקום, דוגמת המדרחוב בזכרון ומול מ

מסעדות קטנות. מרבית המסעדות מזרימות של שפכיהן    20  -זכרון. המדרחוב הינו אתר היסטורי צפוף ובו שוכנות כ

שיוצר עומס גבוה על קו הולכת השפכים ועלול לגרום    למערכת הביוב הציבורית ללא מעבר במפריד שמנים ושומנים מה

מסעדות גדולות, גלידרייה וסופר    6לפגיעה במערכות הביוב עוד לפני חיבור השפכים למט"ש. מתחם מול זכרון כולל  

מרקט. עסקי המזון במתחמים הללו מבצעים ניקיונות שבועיים מרוכזים מה שמתבטא בשעות פיק ויוצר עומס בכניסה  

   למט"ש. 

הועברה הדרכה ע"י רכזת שפכי תעשייה של האיגוד לבעלי עסקי מזון בזכרון יעקב, הדרכה כללה    2021בחודש מאי  

הסבר על כללי תאגידי מים וביוב מתוקפן נדגמים העסקים, אופן ביצוע הדיגום, אופן חישוב החיוב והנחיות לעמידה  

 באיכויות השפכים הנדרשות עפ"י חוק.

 2021 התפלגות איכות השפכים במועצה מקומית זכרון יעקב בשנת .54תרשים 

2020 

44%

13%

43%

חריגים ואסורים חריגים אסורים תקינים
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ו מתחם חדש שעבר הרחבה והוספת קומה שנייה. המתחם התחיל להידגם מתוקף כללי תאגידי מים  מתחם מול זכרון הינ

הדיגום בוצע לפני חיבור המתחם למערכת הביוב הציבורית כך שעסקי    2018-2020, במהלך השנים  2018וביוב בשנת  

התאגיד "מעיינות העמקים", נציגי  התקיימה ישיבה בין מנכ"ל    2020המזון במתחם אינם עברו דיגום פרטני. בחודש יוני  

כרמל ונציגי המתחם מול זכרון, לאחר הקמת קומה נוספת ופתיחת עסקי מזון נוספים ובעקבות הישבה  -איגוד ערים שרון

נכנסה לתוקף תוכנית הניטור החדשה אשר    2021התקבלה החלטה על דיגום פרטני עבור כל עסק מזון במתחם. בשנת  

ן במול זכרון בנפרד ואשר מחייבת את בעלי העסקים החורגים באגרה לפי כללי תאגידי מים  מנטרת את שפכי עסקי המזו

 וביוב וזאת על מנת לאתר את מקור החריגות ולשפר את איכות שפכי בתי העסק במתחם.

 2021דו"ח דיגומים במועצה מקומית זכרון יעקב לשנת  .69טבלה 

 שם

 המפעל

 מגזר

  תעשייתי

  לפי

  התוספת

 השלישית

  אופן

  הדיגום

 חטף/)

 ( מורכב

  כמות

 / מים

 שפכים

 שנתית 

 מספר

 בדיקות

 שנתי 

   מתוכנן

 י"עפ

 תכנית

 הדיגום 

 מספר

 בדיקות

 בפועל

  האם

 יש

 הסכם

 הזרמת

 שפכים

 חריגים 

 

 מספר

  דיגומים 

  שנמצאו

 שפכים

 חריגים 

מספר 

  דיגומים 

  שנמצאו

 שפכים

 אסורים

מספר 

 הדיגומים 

 שלא 

 נמצאו

 חריגות

 אסורים )

  או 

 ( חריגים

 הערות

 חטף מסעדה אדמה

          

949  

                 

4  

            

 לא  2

                   

1  

                  

-    

                        

1  

פעילות  

 חלקית

 חטף מסעדה אומה

        

1,008  

                 

4  

            

 לא  1

                   

1  

                   

1  

                       

-    

פעילות  

 חלקית

 חטף מסעדה איז קפה 

          

537  

                 

4  

            

 לא  3

                   

2  

                   

1  

                        

1  

פעילות  

 חלקית

ארומה 

 חטף מסעדה מול זכרון 

        

2,286  

                 

4  

            

 לא  3

                   

3  

                   

3  

                       

-     

ביגה מול 

 חטף מסעדה זכרון 

        

2,080  

                

-    

            

 לא  1

                  

-    

                  

-    

                        

1  

העסק  

 נסגר

ביסטרו 

 חטף מסעדה דה כרמל 

        

2,434  

                 

4  

            

 לא  2

                  

-    

                  

-    

                        

2  

פעילות  

 חלקית

בית  

 חטף בתי מלון דניאל 

        

2,788  

                 

4  

           

 לא    -

                  

-    

                  

-    

                       

-    

פעילות  

 חלקית

בית מלון 

 חטף בתי מלון מימון 

        

3,142  

                 

4  

            

 לא  1

                  

-    

                  

-    

                        

1  

פעילות  

 חלקית

בית קפה  

 חטף מסעדה תשבי 

        

3,496  

                 

4  

            

 לא  2

                   

2  

                   

2  

                       

-    

פעילות  

 חלקית

 חטף מסעדה בית שחם 

        

3,850  

                

 הוסר -   - -  לא  -     -

בלאק 

 חטף מסעדה בורגר 

        

4,204  

                 

4  

            

 לא  2

                   

2  

                   

2  

                       

-    

עסק  

 חדש

 חטף מסעדה ברוניתא 

        

4,558  

                 

4  

           

 -   -  - לא     -

סירוב 

 לדיגום 

 חטף מסעדה גוטשה

        

4,912  

                 

4  

            

 לא  2

                   

1  

                   

1  

                        

1  

פעילות  

 חלקית

גלידריית 

 חטף מסעדה אלדו

        

5,266  

                 

4  

            

 לא  3

                   

2  

                   

2  

                        

1  

פעילות  

 חלקית

 חטף מסעדה גרינגוס 

        

5,620  

                 

4  

            

 לא  1

                   

1  

                   

1  

                       

-    

פעילות  

 חלקית

דור אלון 

 מול זכרון 

תחנות  

 חטף תדלוק

        

5,974  

                 

4  

            

 לא  1

                  

-    

                  

-    

                        

1  

פעילות  

 חלקית

 דוריס

 חטף מסעדה קצבים 

        

6,328  

                 

4  

            

 לא  3

                   

2  

                   

2  

                        

1  

פעילות  

 חלקית

דלק 

מנטה 

 70כביש 

תחנות  

 חטף תדלוק

        

6,682  

                 

4  

           

 לא    -

                  

-    

                  

-    

                       

-    

אין 

 נגישות
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 חטף מסעדה דרך היין 

        

7,036  

                 

4  

            

 לא  1

                  

-    

                  

-    

                        

1  

פעילות  

 חלקית

 חטף מסעדה הוביט

        

7,390  

                 

4  

            

 לא  1

                   

1  

                   

1  

                       

-    

פעילות  

 חלקית

המייסדים  

 חטף מסעדה 16

        

7,744  

                 

4  

            

 לא  2

                  

-    

                  

-    

                        

2  

פעילות  

 חלקית

 חטף מסעדה הרץ  

        

8,098  

                 

4  

            

 לא  3

                  

-    

                  

-    

                        

3  

פעילות  

 חלקית

 חטף מסעדה וויווינו  

        

8,452  

                 

4  

            

 לא  1

                  

-    

                  

-    

                        

1  

עסק  

 חדש

חומוסית 

 חטף מסעדה אבו יאזן

        

8,806  

                

-    

           

 לא    -

                  

-    

                  

-    

                       

 נסגר    -

 חטף מסעדה טן תו טן

        

9,160  

                 

4  

            

 לא  2

                   

2  

                   

2  

                       

-    

פעילות  

 חלקית

 חטף מסעדה יס פלאנט  

        

9,514  

                 

4  

            

 לא  1

                   

1  

                   

1  

                       

-    

עסק  

 חדש

יקבי  

 מורכב  יקב  כרמל 

      

25,000  

                

12  

            

 כן   3

                   

3  

                   

3  

                       

-    

סגר 

במעבדת 

 האיגוד

לג'נדה 

 חטף מסעדה מול זכרון 

      

10,222  

                 

4  

            

 לא  1

                   

1  

                   

1  

                       

-    

עסק  

 חדש

 חטף מסעדה מגה בעיר

      

10,576  

                 

4  

            

 לא  3

                   

1  

                  

-    

                        

2  

פעילות  

 חלקית

 מורכב  קניון מול זכרון 

      

10,930  

                 

4  

            

 לא  2

                   

2  

                  

-    

                       

-    

עסק  

 חדש

מול זכרון 

 חטף מסעדה דחסן

      

11,284  

                 

4  

            

 לא  1

                  

-    

                  

-    

                        

1  

עסק  

 חדש

מלון  

 חטף בתי מלון אלמא

      

11,638  

                 

4  

            

 לא  1

                   

1  

                  

-    

                       

-    

פעילות  

 חלקית

 חטף מסעדה מנואלה

      

11,992  

                 

4  

            

 לא  1

                   

1  

                   

1  

                       

-    

פעילות  

 חלקית

מסעדת 

 חטף מסעדה הנשיקה 

      

12,346  

                 

4  

            

 לא  1

                   

1  

                   

1  

                       

-    

פעילות  

 חלקית

מקדונלדס 

 חטף מסעדה 70כביש 

      

12,700  

                 

4  

            

 לא  2

                   

1  

                   

1  

                        

1  

פעילות  

 חלקית

מקדונלדס 

 חטף מסעדה מול זכרון 

      

13,054  

                 

4  

            

 לא  2

                  

-    

                  

-    

                        

2  

פעילות  

 חלקית

נילי בית  

 חטף מסעדה היין

      

13,408  

                 

4  

            

 לא  1

                   

1  

                   

1  

                       

-    

פעילות  

 חלקית

 חטף בתי מלון עדן אין

      

13,762  

                 

4  

            

 לא  1

                  

-    

                  

-    

                        

1  

עסק  

 חדש

 חטף מסעדה 55פאב 

      

14,116  

                 

4  

            

 לא  1

                   

1  

                  

-    

                       

-    

פעילות  

 חלקית

פלאפל  

 חטף מסעדה זכרון 

      

14,470  

                 

4  

            

 לא  3

                   

2  

                   

2  

                        

1  

פעילות  

 חלקית

 חטף מסעדה פן אחר

      

14,824  

                

-    

           

 לא    -

                  

-    

                  

-    

                       

 נסגר    -

 חטף מסעדה צ'אנג מאי

      

15,178  

                 

4  

           

 לא    -

                  

-    

                  

-    

                       

-    

שוחה  

 שבורה 

 חטף מסעדה צ'רלי

      

15,532  

                 

4  

            

 לא  2

                   

1  

                   

1  

                        

1  

פעילות  

 חלקית

קייטרינג 

 חטף מסעדה ויקי 

      

15,886  

                

-    

           

 לא    -

                  

-    

                  

-    

                       

 נסגר    -

רוג'ום 

 חטף מסעדה אירועים

      

16,240  

                 

4  

           

 לא    -

                  

-    

                  

-    

                       

-    

דורש 

איתור  

 נקודה 

קפה גרג 

 חטף מסעדה מול זכרון 

      

16,594  

                 

4  

            

 לא  2

                  

-    

                  

-    

                        

2  

עסק  

 חדש
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 -רמי לוי 

 חטף מסעדה דחסן

      

16,948  

                 

 2 0 0 לא 2  2

פעילות  

 חלקית

-רמי לוי

 חטף מסעדה קצביה

      

17,302  

                 

 1 0 0 לא 1  2

פעילות  

 חלקית

לג'נדה 

 חטף מסעדה מול זכרון 

      

17,656  

                 

 0 2 2 לא 2  4

פעילות  

 חלקית

שטיפת  

 הניצחון

תחנת  

רחיצה 

ללא 

מחזור  

 חטף מים

      

18,010  

                 

 1 0 0 לא 1  2

פעילות  

 חלקית

תעשיות  

 בית אל 

מפעלי 

ציפוי  

מתכות 

וטיפול 

 מורכב  פני שטח 

      

18,364  

                 

 0 1 4 לא 4  6

סגר 

במעבדת 

 האיגוד

  32 29 40 0 81 186    סה"כ

 

 חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד פיקוח על שפכים במסגרת 

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,  

 וקיסריה. כרכור-בנימינה, פרדס חנה

מ"ק מים    5,000המפעלים המפוקחים הינם המפעלים טעוני היתר. מפעל טעון היתר מוגדר כמפעל הצורך מעל  

 .קולחיםבשנה או כל מפעל אחר המזרים שפכים העלולים להפריע לתהליך טיהור השפכים או לפגוע באיכות ה

ערכת הביוב הציבורית. אגרת ההיתר הינה  מפעלים טעוני היתר נדרשים לשלם אגרה בגין הזרמת שפכי תעשייה למ

בגובה אשר נקבע בתוספת הרביעית לחוק לפי סיווג המפעל והכמות השנתית של השפכים הזורמת או מוזרמת אל  

מחוץ למפעל. מטרת החלת האגרה על המפעלים היא לממן את דיגומי השפכים, בדיקות המעבדה ופעולות הניטור  

וריכוז הנתונים לצרכי מיפוי הזרמות שפכי והפיקוח )פגישות, סיורים, עדכו ן המפעלים על התוצאות, הדרכות 

תעשייה אל מט"ש חדרה(. זאת בניגוד לגביית תוספת אגרת שפכים במסגרת הכללים אשר מטרתה לממן את תהליך  

 הטיפול בשפכים ואחזקת המתקנים והתשתיות הנדרשות לכך.  

 יישום חוק העזר מתבצע באופן הבא:

ם מכין תכנית ניטור שנתית. בדומה לכללי תאגיד מים וביוב התוכנית כוללת את שמות המפעלים, איגוד ערי .1

כתובת, סקטור עסקי, נקודת דיגום, אופן ותדירות הדיגום והפרמטרים הנדגמים. המגזרים  אשר נכללים  

 בתוכנית הניטור והפרמטרים הנדגמים הינם תואמים לנדרש בכללי תאגידי מים וביוב.  

העסקים מקבלים הודעה על הכללתם בתוכנית הניטור עם אפשרות להגיש השגה. מפעל המבקש להיות   .2

 30מוסר מתוכנית הניטור או מערער על תוצאה שהתקבלה באנליזה יקבל התייחסות תוך פרק זמן של עד 

 יום מרכזת שפכי תעשיה של האיגוד.  

 דוגמי ומעבדת האיגוד.  בהתאם לתוכנית הניטור, המפעלים נדגמים ונבדקים ע"י  .3

, מועברים הממצאים למפעל עם מכתב נלווה המסביר על עמידה או העם קבלת תוצאות בדיקות המעבד .4

 חריגה מהאיכות הנדרשת.

לרכזי נשלחים  אלו  ממכתבים  ו/העתק  עסקים  רישוי  שייך  /מנהלי  להן  הרשויות  של  סביבתיות  יחידות  או 

 מפעלי מזון וקוסמטיקה מכותבת גם נציגת משרד הבריאות.המפעל וכן לממונה שפכים של מחוז חיפה. ב

הפיקוח על התעשייה כולל סיורים ופגישות עם בעלי תפקיד רלוונטיים במפעלים כתוצאה מחריגה בממצאי  

 או שיבוש תהליך במט"ש חדרה./בדיקות המעבדה. בנוסף בעקבות תקלות בתחנות שאיבה ו
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 2021מפעלים הנכללים בתוכנית הניטור של חוק העזר  .70בלה ט

 

דיגום המפעלים   המתבסס על פורמט הדיווח של רשות המים עבור הכללים. סיכום  בסיום כל שנה מכין האיגוד דו"ח  

הינו כלי חשוב בפיקוח על תעשיות בעלות פוטנציאל לגרימת נזק לתשתיות הביוב, תחנות השאיבה ועד כדי פגיעה 

בשי  תהליכים  להנעת  הביאו  בתעשייה  בדיקות  לחקלאות.  המים  סביבתית. בהשבת  להסדרה  התעשיות  עם   תוף 

 עולות שתי מסקנות עיקריות:   70בלה טמ

 רוב התעשיות המפוקחות הינן בעלות פוטנציאל להזרמת שפכים אסורים. .1

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

 . התפתחות תהליך אנארובי

 תעשייה  
אור 

 עקיבא 
 קיסריה  בנימינה 

-פרדס חנה

 כרכור
 סה"כ

מזהמים אופייניים 

 לתעשייה 

קוסמטיקה 

 ותמרוקים 
3  2 1 6 

חומר אורגני, מוצקים  

מרחפים, שמנים ושומנים, 

pH,  נתרן 

-כימיה

 פרמצבטיקה 
2 1   3 

אנטיביוטיקה, ממסים  

 אורגנים 

 מוצקים מרחפים 3 2 1   חומרי בניה 

 8 2 2 1 3 מפעל כימי 
מתכות כבדות שמן  

 pHמינרלי, 

מפעל מתכות  

 וציפוי פני שטח 
  3  3 

מתכות כבדות שמן  

 pHמינרלי, 

 מתכות כבדות שמן מינרלי  12 4 1 5 2 מוסכים

 מינרלי מתכות כבדות שמן  14 7  5 2 תחנות דלק

 1    1 מכבסות 
דטרגנטים אניוניים, נתרן, 

 בורון

 36 9 9 7 11 מסעדות 
חומר אורגני, שמנים  

 נתרן  ,pHושומנים, 

 1   1  מחלבה 
חומר אורגני, שמנים  

 נתרן  ,pHושומנים, 

 11  3 4 4 מפעל מזון 
חומר אורגני, שמנים  

 , נתרן pHושומנים, 

 1   1  יקבים 
חומר אורגני, סולפידים,  

 נתרן

 1   1  רפתות 
חומר אורגני, מוצקים  

 מרחפים, חנקן וזרחן 

 מתכות כבדות  6  6   בתי דפוס 

 1 1    שטיפת מכוניות 
דטרגנטים אניוניים, שמן  

 מינראלי 

 סתימות בקווים-חול 1 1    בית אריזה

   108 27 25 27 29 מפעלים סה"כ



167 
 

 2021פילוג לפי מגזר עסקי חוק עזר  .55תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ליווי ואכיפה במסגרת חוק העזר

חריגות באיכות השפכים. האיגוד נותן מענה לעסקים  במסגרת חוק העזר, האיגוד מיידע את המפעלים והרשויות על  

הנדגמים והרשויות לרבות מענה טלפוני, סיורים, סיוע בזיהוי מקור החריגות, הטמעת נהלי עבודה להפחתה במקור  

ובעיקר עסקים קטנים עם גישה מוגבלת   ווהנגשת טכנולוגיות לטיפול בשפכים. האיגוד רואה בליווי מפעלים אל

מקצועי, עבודה חשובה לטובת המפעלים, מט"ש חדרה והסביבה. ליווי מסוג זה, יעיל בשיפור איכות שפכי   לליווי

 התעשייה במפעלים שהאיגוד עבד מולם.   

העזר ביקב  בדיגום שערך האיגוד מטעם תוכנית הניטור של חוק  :  1202איגוד במהלך  המענה מ  ו אשר קיבל  ים מקר

בנימינה, התגלו תוצאות החורגות מהנדרש לפי חוק. עפ"י רישיון העסק היקב מחויב בפינוי שפכים אסורים לאתר  

מורשה אך בפועל הדיגום כלל ריכוז גבוה של סולפיד מומס וצריכת מחצן כימית. בעקבות ממצאים אלו נערך סיור  

בתאריך   מקור    23.06.2021ביקב  את  לאתר  מנת  על  אליעז  וזאת  יקב  בעתיד.  דומות  חריגות  ולמנוע  החריגות 

מיליון בקבוקי יין לשנה, מדובר בבית עסק עונתי כך שקיים הבדל מהותי בכמות ואיכות    2.5 - בבנימינה מייצר כ

השפכים בין עונת הבציר לשאר ימות השנה. מאחר והיקב אינו כולל קדם טיפול בשפכיו לא אמורים להגיע שפכי 

הביוב הציבורית כלל אלא להיות מפונים לאתר מורשה בביוביות. בשטח היקב קיימת מאצרה  תעשייה למערכת  

התוחמת את שטח האיסוף ופינוי השפכים, מאחר ונמצאו חריגות המצביעות על המצאות שפכי תעשייה ככל הנראה  

ר מקור החריגות קיימת זליגה של שפכי תעשייה למערכת הביוב הציבורית מתחום המאצרה. בעקבות הסיור ואיתו

מורשה.   לאתר  התעשייה  שפכי  פינוי  משטר  את  והעביר  השפכים  בריכת  של  העודפים  צינור  את  הגביה  היקב 

 בדיגומים עוקבים לא נצפו חריגות נוספות בסולפיד מומס בשפכי היקב.  

י תעשייה בבנימינה. למחלבת שומרון אין אישור הזרמת שפכ  הממוקמותמקרה נוסף כלל טיפול במחלבות שומרון  

התגלו מספר דיגומים בהם נצפו חריגות חוזרות ונשנות באיכות השפכים.    2021למערכת הביוב הציבורית אך בשנת  

המחלבות הוזמנו לפגישה באיגוד להסדרת הנושא, במהלך הפגישה הודיעו נציגי המחלבה על מעבר תהליכי ייצור  

בנושא פינוי תקין של אתר המחלבה והתריעה על המשך  לאזור רמת הגולן. האיגוד נתן למחלבות השומרון הנחיות  

 דיגום באתר עד לפינויו הסופי.  

ניטור השפכים של תעשיות אלו, משמש ככלי לפיקוח על התעשיות ברשויות הנדגמות בו עושים שימוש בבחינת  

 בקשות להיתרי בנייה, רישוי עסקים ומתן רישיון יצרן.   

6%

3% 3%

9%

11%

13%

1%

33%

1%

10%

1%
1%

6%

1% 1%

קוסמטיקה ותמרוקים פרמצבטיקה-כימיה חומרי בניה
מפעל כימי מוסכים תחנות דלק
מכבסות מסעדות מחלבה
מפעל מזון יקבים רפתות
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 במסגרת חוק העזר 2021סטטוס הדיגומים לשנת 
דיגומים בשנה על פי תכנית   432  , סה"כ עסקים ומפעלי תעשייה  108כללה    2021תכנית הניטור של חוק העזר  

היקף הדיגומים צומצם    2021בשנת  .  מכלל הדיגומים  46%דיגומים המהווים    199בפועל בוצעו  .  הדיגום השנתית

צמצמו    שהתרחש במהלך השנה, מעבר לכך עסקים רבים  סגרבעקבות  

הקורונה מגפת  לאור  זו  שנה  במהלך  פעילותם  כמו  את  לכך,  בנוסף   .

השנה   במהלך  קודמות,  ואירועים  בשנים  עסק  בתי  של  תחלופה  ישנה 

בלתי צפויים העלולים להתרחש במהלך הדיגום, כמו סתימת שוחה,  

מובילים לכך שכמות  כל אלה  .  חוסר שתוף פעולה של בעל העסק ועוד 

שונה בשטח  מועד.    הדיגומים  במעוד  שהוכנה  הניטור  מתוכנית 

הנדרשים   הערכים  פי  על  השפכים  דגימות  איכות  ממצאי  התפלגות 

( אינם עומדים  47%)  106-( ו53%דיגומים  תקינים )  111בחוק העזר:  

נשלחו   הדיגומים  תוצאות  הנדרשות.   לנציגי באיכויות 

בליווי מכתב המפרט את החריגות ודרישה לעמידה    המפעלים/עסקים

עסקים   רישוי  מח'  למנהלי  הועברו  העתקים  וכן  החוק  באיכויות 

 .  ממונה סביבה ומשרד הבריאות  לחפ"ק קיסריה, ברשויות,

 

 

  2021לשנת של חוק העזר דו"ח דיגומים   .71טבלה 

 כתובת  שם המפעל

מגזר 

תעשייתי  

לפי  

התוספת  

 השלישית

אופן  

הדיגום  

 )חטף/

 מורכב( 

מספר 

 בדיקות

שנתי  

 מתוכנן  

עפ"י 

תכנית 

 הדיגום 

מספר 

בדיקות 

 בפועל

מספר 

הדיגומים  

החריגים  

ע"פ חוק 

 העזר

מספר 

הדיגומים  

שיצאו 

 תקינים 
 הערות

 אור לוטן אנה

 עקיבא 

  קוסמטיקה

 ותמרוקים

  1 0 1 4 אקראי 

 חומרי מור דן

 וכימיקליים טבע

 אור

 עקיבא 

  קוסמטיקה

 ותמרוקים

  2 0 2 4 אקראי 

 אור  המלח-ים פלומה

 עקיבא 

  קוסמטיקה

 ותמרוקים

  1 0 1 4 אקראי 

 אור דקסל

 עקיבא 

-כימיה

 פרמצבטיקה

  3 1 4 6 מורכב 

 אור   ויראו& ביוואק

 עקיבא 

-כימיה

 פרמצבטיקה

  2 2 4 6 מורכב 

)  רזונטיקס

  טי  אי אס לשעבר

 ( לייזר תעשיות

 אור

 עקיבא 

  0 1 1 4 אקראי  מתכת ציפוי

 זיווד קונטקט

 אלקטרוני

 אור

 עקיבא 

  2 0 2 4 אקראי  מתכת ציפוי

 אור תעשיות  רפאל

 עקיבא 

  1 0 1 2 אקראי  מתכת ציפוי

 1990 מפרולייט

 מ"בע

 אור

 עקיבא 

 - כימי

 טיפול

   בעדשות

  1 0 1 4 אקראי 

  גאוי הרכב בית

 רחמים

 אור

 עקיבא 

  1 1 2 4 אקראי  מוסכים 

התפלגות איכות השפכים . 56תרשים 

 2021בדיגומי חוק העזר 

53%

47%

דיגום תקין דיגום חריג
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 סיגמא. ש.ד

 מ"בע

 אור

 עקיבא 

 חילוף חלקי

 למוסכים 

  1 0 1 4 מורכב 

 אור   עקיבא אור טן

 עקיבא 

  1 0 1 4 אקראי  דלק  תחנות

 אור אורות  פז

 עקיבא 

  1 0 1 4 אקראי  דלק  תחנות

 אור חור בן מכבסת

 עקיבא 

  2 0 2 4 אקראי  מכבסות

 אור אירועים  לונה

 עקיבא 

  0 1 1 4 אקראי  מסעדות

 אור אירועים  קשת

 עקיבא 

  1 0 1 4 אקראי  מסעדות

  - אורות קניון

 גרגירים שאוורמה

 אור

 עקיבא 

  1 0 1 4 אקראי  מסעדות

  - אורות קניון

 מקדונלדס

 אור

 עקיבא 

  0 1 1 4 אקראי  מסעדות

  - אורות קניון

 ארומה

 אור

 עקיבא 

  0 1 1 4 אקראי  מסעדות

  - אורות קניון

 שופרסל 

 אור

 עקיבא 

  0 1 1 4 אקראי  מסעדות

 אור מ"בע פלוס נטלי

 עקיבא 

  0 2 2 4 מורכב  מזון  מפעל

 בן ועוגיות עוגות

 עמי

 אור

 עקיבא 

  1 1 2 4 מורכב  מזון  מפעל

 קיטרינג

 אור -רוטשילד

 עקיבא 

 אור

 עקיבא 

  0 1 1 4 אקראי  מסעדות

  אור - ביתן יינות

 עקיבא 

 אור

 עקיבא 

  0 1 1 4 אקראי  מסעדות

 אור   בייגל את מאיר

 עקיבא 

  0 2 2 4 אקראי  מזון  מפעל

 אור  חמו בן מסעדת

 עקיבא 

  0 1 1 4 אקראי  מסעדות

 אור ארועים  נבו

 עקיבא 

    0 4 אקראי  מסעדות

  אור שאולי

 עקיבא 

 אור

 עקיבא 

  0 1 1 4 אקראי  מסעדות

  וטעייה ניסוי

 ( מונבטים)

 אור

 עקיבא 

    0 4 אקראי  מזון  מפעל

 אור קצבים דדוש

 עקיבא 

  1 0 1 4 אקראי  משחטות

  אור עקיבא 

  23 18 41 122    סה"כ 
   2 0 2 4 אקראי  מוסכים  בנימינה  מוסך מיראז

   1 1 2 2 אקראי  מוסכים  בנימינה  מוסך אליקו 

   0 1 1 4 אקראי  מוסכים  בנימינה  סעדה יוסי מוסך 

   1 1 2 4 אקראי  מוסכים  בנימינה  מוסך מיכאלי

מוסך עמית  

שירותי רכב  

 בע"מ

   1 1 2 4 אקראי  מוסכים  בנימינה 

   0 2 2 4 אקראי  מסעדות בנימינה  פלוגי

מאפיית לחם  

 בורקין
   1 0 1 4 אקראי  מפעל מזון  בנימינה 

   1 3 4 6 אקראי  מחלבות בנימינה  מחלבת השומרון

   1 1 2 4 אקראי  מפעל מזון  בנימינה  סלטי הגן הירוק

אליעז בינימינה  

 ( בע"מ 18-18)
   0 1 1 4 אקראי  יקבים  בנימינה 
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יקב אליעז מרכז 

 מבקרים
   0 2 2 4 אקראי  מסעדות בנימינה 

סתוי נמש תחנות  

דלק בע"מ )פז 

 ברניצקי(

       0 4 אקראי  תחנות דלק  בנימינה 

תחנת דלק פז  

 יסמין
   1 0 1 4 אקראי  תחנות דלק  בנימינה 

   1 0 1 4 אקראי  תחנות דלק  בנימינה  סונול גבעת עדה

דור אלון גבעת 

 עדה
   1 0 1 4 אקראי  תחנות דלק  בנימינה 

דור אלון צומת 

בנימינה )ליד 

 הבורג'(

   1 0 1 4 אקראי  תחנות דלק  בנימינה 

   0 2 2 4 אקראי  רפתות  בנימינה  רפת בית אל

 בנימינה  ויטאמד
 -כימיה

 פרמצבטיקה
   1 3 4 6 מורכב 

   1 0 1 4 אקראי  מפעל מזון  בנימינה  טופו אן  

       0 4 אקראי  מסעדות בנימינה  (WOLFוולף )

   1 0 1 4 אקראי  מפעל מזון  בנימינה  מאפיית גילי 

חומוס אליהו  

 מתחם של
   1 0 1 4 אקראי  מסעדות בנימינה 

   1 0 1 4 אקראי  מסעדות בנימינה  פסטלה מתחם של 

קפה לוונדר  

 מתחם של
   0 1 1 4 אקראי  מסעדות בנימינה 

שופרסל מתחם  

 של
   0 1 1 4 אקראי  מסעדות בנימינה 

  17 20 37 102    סה"כ  בנימינה
איי.בי.איי  

 קוסמטיקס  

פרדס  

 חנה

קוסמטיקה  

 ותמרוקים
   2 1 3 4 אקראי 

 מפעל איטונג
פרדס  

 חנה

מפעלי 

 חומרי בנייה 
   1 1 2 4 אקראי 

שפיר מבנים  

תעשיות בע"מ 

 )מפעל תוספים(

פרדס  

 חנה

מפעלי 

 חומרי בנייה 
   1 1 2 4 אקראי 

כרמית מיסטר 

 פיקס בע"מ 

פרדס  

 חנה
   1 0 1 4 אקראי  כימיה

מפעל נדיר 

 תעשיות צבע 

פרדס  

 חנה
   1 2 3 4 אקראי  כימיה

שליט חוות גזר 

 מיכאל בע"מ 

פרדס  

 חנה
   1 0 1 4 אקראי  בית אריזה 

אגדת דשא  

באחוזה )אחוזת 

 פנורמה בע"מ(

פרדס  

 חנה
   0 1 1 4 אקראי  מסעדות

  -לבן על לבן

 אולם ארועים

פרדס  

 חנה
   0 2 2 4 אקראי  מסעדות

מקדונלדס ביג 

 פרדס חנה 

פרדס  

 חנה
   0 2 2 4 אקראי  מסעדות

ארומה ביג פרדס  

 חנה

פרדס  

 חנה
   0 2 2 4 אקראי  מסעדות

קפה גרג ביג 

 פרדס חנה 

פרדס  

 חנה
   0 1 1 4 אקראי  מסעדות

רמי לוי מתחם 

 ביג פרדס חנה 

פרדס  

 חנה
   0 1 1 4 אקראי  מסעדות

מרכז גריאטרי 

 שוהם )המלבן(

פרדס  

 חנה
   1 2 3 4 אקראי  מסעדות

 2000אוטו 
פרדס  

 חנה
   2 0 2 4 אקראי  מוסכים 
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 המוסך של מוטי 
פרדס  

 חנה
   2 0 2 4 אקראי  מוסכים 

מוסך חמישה  

 כוכבים בע"מ 

פרדס  

 חנה
   2 0 2 4 אקראי  מוסכים 

מוסך אבו רקייה  

 וליד

פרדס  

 חנה
   2 0 2 4 אקראי  מוסכים 

פז פרדס חנה  

 )דרך הנדיב(

פרדס  

 חנה
   2 0 2 4 אקראי  תחנות דלק 

פז כרכור  

 (29)המושב 

פרדס  

 חנה
   2 0 2 4 אקראי  דלק תחנות 

 80סונול )מחנה 

 עירון( 

פרדס  

 חנה
   2 0 2 4 אקראי  תחנות דלק 

נגב   -דור אלון

 הדרים

פרדס  

 חנה
   2 0 2 4 אקראי  תחנות דלק 

דור אלון פרדס 

 חנה בדרך הנדיב 

פרדס  

 חנה
   2 0 2 4 אקראי  תחנות דלק 

דור אלון עין שמר 

צומת מנשה  

 )כרכור( 

פרדס  

 חנה
   1 1 2 4 אקראי  דלק תחנות 

 טן פרדס חנה 
פרדס  

 חנה
   2 0 2 4 אקראי  תחנות דלק 

 מסעדת דניאל
פרדס  

 חנה
   0 2 2 4 אקראי  מסעדות

 חסון את דיין 
פרדס  

 חנה

שטיפת  

 מכוניות
   0 3 3 4 אקראי 

מסעדת עירון 

 80מחנה 

פרדס  

 חנה
   1 1 2 4 אקראי  מסעדות

-פרדס חנה

   כרכור
 סה"כ 

   108 53 23 30  
בסט קרטון 

 נכסים בע''מ 
   3 2 5 4 מורכב  בתי דפוס  קיסריה 

גלובל רוטו  

 (1983שקע)
   3 1 4 4 אקראי  בתי דפוס  קיסריה 

שיפר מגם  

 תעשיות בע"מ
 קיסריה 

-כימיה

דבקים  

 וצבעים

   2 1 3 4 אקראי 

כלל מוצרי בטון 

 בע"מ
 קיסריה 

מפעלי 

 חומרי בנייה 
       0 4 אקראי 

תחזוקה  מ.בר

 בע"מ
   3 1 4 4 אקראי  מוסכים  קיסריה 

פיתקית מפעלי  

 הדפסה 
   3 0 3 4 אקראי  בתי דפוס  קיסריה 

 קיסריה  מוצרי שלם 
 -כימיה

 פלסטיק 
   1 2 3 4 אקראי 

 קיסריה  עלבד
קוסמטיקה  

 ותמרוקים
   3 0 3 4 אקראי 

מסעדת שולה  

 קיסריה בע''מ 
   1 1 2 4 אקראי  מסעדות קיסריה 

   1 1 2 4 אקראי  מסעדות קיסריה  שבתאי פיצה 

אגודה  -החקלאית

 שתופית 
 קיסריה 

מעבדה 

וטרינרית 

 ותוספי מזון

   0 3 3 4 אקראי 

   0 3 3 4 אקראי  מסעדות קיסריה  ג'פניקה בע'מ  

מאפית  

 אגמי)נהמא(בע"מ 
 קיסריה 

מפעל מזון 

 ומשקאות 
   0 1 1 4 אקראי 

   0 3 3 4 אקראי  מסעדות קיסריה  קויאה 

   0 3 3 4 אקראי  מסעדות קיסריה  תרה
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כרמל פרנקל 

 אינד אתר פרנקל
   3 1 4 4 אקראי  בתי דפוס  קיסריה 

 קיסריה  נפס בע'מ  -ווט
קוסמטיקה  

 ותמרוקים
   2 1 3 4 אקראי 

מרכבים  

 טכנולוגיות דרומי 
 קיסריה 

טיפול פני  

שטח כולל 

 עיבוד שבבי 

   2 0 2 2 אקראי 

מרכבים  

 טכנולוגיות צפוני 
 קיסריה 

מפעל ציפוי  

מתכות 

וטיפול פני  

שטח כולל 

 עיבוד שבבי 

   0 0 2 2 אקראי 

כרמל פרנקל 

אינד אתר כרמל 

 צפוני

   1 0 1 2 אקראי  בתי דפוס  קיסריה 

כרמל פרנקל 

אינד אתר כרמל 

 דרומי

   1 1 2 2 אקראי  בתי דפוס  קיסריה 

חיים  -ארדן

השקעות ונכסים  

 בע"מ 

   2 0 2 4 אקראי  מסעדות קיסריה 

   0 3 3 4 אקראי  מסעדות קיסריה  וילה נונה 

   0 3 3 4 אקראי  מסעדות קיסריה  יונו

       0 4 אקראי  מסעדות קיסריה  סו

 קיסריה  שיקרצ'י 
מפעל מזון 

 ומשקאות 
       0 4 אקראי 

  פני טיפול קיסריה  אנגלנדר 

 כולל שטח

 שבבי  עיבוד

  3 1 4 4 אקראי 

  34 32 68 100    קיסריה סה"כ

  104 93 199 432    דיגומים סה"כ

דיגומים  סה"כ

ללא מסעדות 

ואולמות  

 אירועים 

   200 144 48 94  

 

 עבודה מול מערך הדיגום ומעבדת השפכים של האיגוד 

בתחום   האיגוד  לפעילות  ומהותיים  חשובים  ומעבדת נדבכים  הדיגום  מערך  הינם  התעשייה  שפכי  על  הפיקוח 

השפכים העורכת בדיקות שפכים וקולחים. הדוגמים הינם דוגמים מוסמכים ע"י משרד הבריאות והמעבדה מבצעת  

 Standard Methods For the Examination ofבדיקות כימיות בשיטות סטנדרטיות בינ"ל המתבססות על:

Water and Wastewaterבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת ופועלת עפ"י נוהלי מדריך האיכות ונהלים . המע

 .  ISO 17025מקצועיים בהתאם לתקנות 

בנוסף לדיגום אמין ומקצועי, הדוגמים מביאים תיעוד ומידע מהשטח העוזר באימות תוצאות המעבדה אל מול  

מינות המעבדה מאפשרת לצוות המקצועי  המפעלים במקרים של חריגות או ערעור לגבי מיקום או אופן הדיגום. ז

של האיגוד להיכנס לעומקן של בעיות ובכך לבססו כגוף מקצועי ומוביל בתחום השפכים. יתרון נוסף המייחד את  

ולתהליכי קדם טיפול   מעבדת האיגוד הינו היכולת לקשור את תוצאות הבדיקות של כל מפעל לתהליך הייצור 

כה מקצועית הכוללת ניתוח תוצאות בהתאם לסוג התעשייה, איתור מקור  במפעל. נתון זה מאפשר להעניק תמי

 הבעיה וליווי התעשייה במציאת פתרונות טכנולוגים מתאימים.  
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 מתן מענה לאירועי הזרמת שפכים במרחב האיגוד

האיגוד  איגוד ערים נותן מענה לאירועים הזרמת שפכים במרחב האיגוד אשר אינם בתחומי התאגידים המלווים ע"י  

או תחת חוק העזר. בין אם מדובר על הזרמת שפכים לנחלים או שטחים פתוחים במרחב האיגוד או הזרמה בלתי  

 חוקית של שפכי תעשייה בתחנות שאיבה. 

התקבלה תלונת תושב על זרימת שפכים דרך תעלת ניקוז לשטח פתוח בשכונת נווה חיים    2021בחודש אפריל  

ז משמר הסביבה של האיגוד לאיתור מקור השפכים. השפכים נשטפו לתעלת  בחדרה. בעקבות התלונה יצא רכ

הניקוד מרחבת הדחסנית של בית חולים הילל יפה. בעקבות איתור מקור השפכים האיגוד דרש הפסקה מיידית של  

  ההזרמה מבית החולים, מעבר לכך נערכה פגישה בבית החולים עם נציגי האיגוד בה נציגי בית החולים הציגו את 

הפעולות הננקטות להפחתת זרימת השפכים למערכת הניקוז והעתקת מקום הדחסנית למקום חדש ומוסדר שתמגר  

כולל שאיבת   השפכים  מהזרמת  כתוצאה  שנפגע  האזור  ניקוי  על  אחריות  לקח  החולים  בית  בנוסף  הבעיה.  את 

 השפכים ופינויים וריסוס נגד מזיקים.

, טופל ע"י האיגוד בעקבות מידע שהתקבל בנוגע להזרמה חשודה  2021אירוע נוסף לציון, שהתרחש בחודש מרץ  

שמורת הטבע "גדור". נציגי האיגוד הגיעו למקום וזיהו זרימה של שפכים גולמיים לים. דוגם    –  50לים באזור חוף  

שפכים מוסמך לקח דוגמא מזרם השפכים במוצא הניקוז לים. בכדי לאתר את מקור הזיהום, פנו נציגי האיגוד  

לתחנת השאיבה הסמוכה, גבעת אולגה הדרומית. במקום נצפתה ביובית בזמן שמתבצעות עבודות תחזוקה בתחנת 

השאיבה. במהלך האירוע נעשה ניסיון ע"י איש התחזוקה לסגור את מגוף הניקוז ולעצור את זרימת השפכים לים 

ע למנהל מחוז חיפה של המשרד להגנת  אך הניסיון לא צלח. האיגוד דיווח על האירוע לרט"ג ונשלח סיכום האירו

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 

האיגוד   הסניטריים    12פועלים  בתחום  השפכים  כל  את  לקלוט  מתוכננים  אשר  מוניציפאליים,  טיהור  מכוני 

בשנים   להתחבר  ומתוכננים  הציבורי  הביוב  אל  חוברו  שטרם  ושכונות  יישובים  קיימים  בפועל  והתעשייתיים. 

 הקרובות.

נות, להבות חביבה מחוז חיפה: חדרה, ניר עציון, מעיין צבי, באקה ג'ת, ארבעת מט"שי מנשה )עירון, גר .1

 וגליקסון(.  

 מחוז צפון: הקייני ומבוא כרמל.   .2

 בית חירות )נתניה(: מחוז מרכז .3

 בשישה מכוני טיהור תעשייתיים המהווים טיפול קדם טרם חיבור שפכי המפעל למערכת הביוב הציבורית פועלים 

ומפעלי נייר.  מפעל זוהר דליה  ,  פריגת, יקב זיכרון  גן שמואל מזון, גלעם,  :מהמפעלים הגדולים בתחום האיגוד

   לנחל חדרה. קולחיםלהזרמת  יוצא דופן הוא מט"ש מפעלי נייר אשר מחזיק בצו הרשאה

על מכוני הטיהור והסביבה כגון: הזרמת שפכים חריגים ואסורים,   האיגוד נותן מענה בתגובה לאירועים המשפיעים

בהתאם לדרישת הרשויות. מענה האיגוד כולל סיורי  אירועי גלישת שפכים וקולחים לסביבה וכשל התהליך במט"ש  

שטח, איתור מקור השפכים החריגים והאסורים באמצעות אפיון שפכי התעשיות בתחום האיגוד, תחנות השאיבה  

 וקווי ההולכה זאת בשיתוף ובתיאום תאגידי המים והרשויות.  

יים ומזהמים נוספים על מנת להביא את  מכוני הטיהור התעשייתיים, פועלים להפחתת במקור של העומסים האורגנ

שפכי המפעלים לאיכות הנדרשת בכללי תאגידי מים וביוב ובערכים הנדרשים להזרמה לנחל במקרה של מט"ש 

 מפעלי נייר.  
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בתעשיות קטנות יותר נדרשות מערכות קדם טיפול על פי אופי שפכי המפעל למשל: מערכת סינון ושיקוע להפחתת  

כימיקלים לאיזון ההגבה, מפריד שומנים במפעלי מזון וקוסמטיקה, מסעדות, מוסכים וכיו"ב.  עומס מוצקים, מינון  

    :פיקוח וליווי האיגוד הביאו את המפעלים ובתי העסק לשיפור איכות השפכים באופן כולל

 שדרוג והוספת מערכי קדם טיפול .1

 בתהליך מציאת חלופות מזהמות פחות לחומרי גלם וכימיקלים הנצרכים  .2

 הטמעת נהלי עבודה להפחתה במקור ובתחזוקה שוטפת  .3

על הוזלת  מאפשר  הציבורית  הביוב  ולמערכת  למט"ש  הזרמה  הגעה  טרם  התעשייה  בשפכי  במקור  יות וטיפול 

בהקמה ובהפעלה של מכוני הטיהור מרכזיים והגנה על קווי ההולכה ו/או תחנות השאיבה. חשוב מכך, הפחתה 

       הכרחית להפקת קולחים ברמה הנדרשת להשקיה ובוצה באיכות הנדרשת לקומפוסטציה.של מזהמים במקור הינה  

 החברה לטיפול והשבת מי ביוב נחל חדרה 
וממוקם סמוך לאזור התעשייה הצפוני של   1997מכון טיהור השפכים חדרה הינו מט"ש אזורי אשר הוקם בשנת  

רשויות שונות: אור עקיבא, חוף הכרמל )בית חנניה ושדות ים(,   7העיר סמוך לנחל חדרה. המט"ש מטפל בשפכי  

כרכור וקיסריה. רשויות אלו )להוציא את חוף הכרמל(  -זרקא, חדרה, פרדס חנה-גבעת עדה, ג'סר א-בנימינה

החברה    - שותפות במט"ש ומאוגדות לצורך ניהולו תחת "החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה בע"מ"  

ת המט"ש. המט"ש קולט בתשלום גם חלק משפכי מועצה אזורית חוף כרמל שאינה חלק מהחברה  שמפעילה א

לניהול המט"ש. תחום האחריות של החברה הינו לקלוט את השפכים בגבול המוניציפלי של כל אחת מהרשויות, 

ספיקה יומית  להוליך אותם בצנרת, לטפל בהם במט"ש ולהעבירם כקולחים להשקיה לרשות המים. המט"ש תוכנן ל

  88%-המט"ש פועל ב  2021נפש. ע"פ ממוצע הספיקות השנתי של    190,000-מק"י האקוויוולנטי ל  38,000של  

)כ המתוכננת  ההידראולית  וב  33,500-מהספיקה  )כ  89%-מק"י(  המתוכנן  האורגני  יום  /ק"ג  12,500-מהעומס 

BOD .מהעומס האורגני המתוכנן )   

טריפיקציה עם שיקוע ראשוני  ידה נ/ טריפיקציהיה משופעלת הכוללת תהליכי נתהליך הטיפול הינו תהליך של בוצ

מתקיימת במט"ש הרחקה  של מוצקים מרחפים, חומר אורגני, אמוניה, חנקן כללי וזרחן    .וייצוב בוצה אנאירובי

 והקולחים ביציאה עומדים בדרישות לאיכות קולחים שניונית. 

 

 

 

 

 

 

  :המט"ש כולל את שלבי הטיפול הבאים

 .הרחקת גרוסתל מ"מ(, בנוסף 6מ"מ( וסינון עדין ) 25טיפול קדם סינון גס ) .1

 .מוצקים מרחפים בכניסה לתהליך הביולוגישיקוע ראשוני בשני אגני שיקוע עגולים להרחקת  .2

 . טיפול בבוצה5

 סחרור בוצה

 . אגני טיפול ביולוגי3 גלישת קולחים למאגרים  . אגני שיקוע שניוני4

 כניסת שפכים טיפול קדם.1 . אגני שיקוע ראשוני2

 תהליך טיפול בשפכים מט"ש חדרה  . 57תרשים 
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אנאירוביים אנוקסיים ואירוביים בהם מתרחשת   מלבניים המחולקים לתאים  איוורטיפול ביולוגי בשני אגני   .3

 .טריפיקציהינ דה/קציהיטריפיהרחקה ביולוגית של זרחן ואמוניה בתהליך נ

מאגני   .4 ביציאה  עגולים  שניוניים  שיקוע  אגני  בשני  שניוני  מוזרמים שיקוע  שניוניים  קולחים  האיוור. 

 בגרביטציה אל מחוץ למט"ש, אל מאגרי התפעול הצמודים למט"ש.  

כולל הסמכה במסמיך גרוויטציוני, עיכול הבוצה המוסמכת וסחיטת הבוצה טרם פינויה. גז ה  טיפול בבוצה .5

 .הנוצר במעכלים מנוצל לערבול וחימום הבוצה, עודפי גז נשרפים

הוגשה לאישור האיגוד בקשה אשר מהותה הינה הוספת מערך טיפול שלישוני.    2020בשנת  :  חדרהשדרוג מט"ש  

לאיגוד, השדרוג צפוי לשפר את איכות הקולחים ולהביאם לאיכות קולחים    העל פי הפרשה הטכנית אשר הוגש

יטציוני המהווה  . הטיפול השלישוני מורכב משני חלקים מרכזיים: סינון עומק גרבהגבלהלהשקיה חקלאית ללא  

. השיפור באיכות צפוי להגדיל את הביקוש  UVטיפול מקדים לחיטוי וליטוש לקולחים השניוניים וחיטוי בקרני  

מט"ש ובכך להפחית את כמות הגלישות של קולחים אל נחל חדרה. בבחינת ההיבטים  ב המופקים    הקולחים למי  

מפגעים העלווהסביבתיים התמקדה בת בנושאי  להיווצר כנית המבוקשת,  הת  . לים  עלו הממצאים  ומיישום  כנית 

 הבאים:

להערכתנו, הוספת מערך טיפול שלישוני במט"ש לא תגרום לשינוי משמעותי בהשפעות :  רעש ומטרדי ריח .1

 הסביבתיות של רעש ומטרדי ריח.  

צפויה להשתפר לשלישונית כך שהביקוש לקולחי המט"ש להשקיה חקלאית   הקולחיםאיכות  :  גלישה לנחל .2

הסיכון  ויקטן  תצטמצם  בסביבה  הפגיעה  לנחל  גלישה  באירועי  חדרה.  לנחל  גלישות  ותפחתנה  יעלה 

. יש לציין כי קולחי המט"ש באיכות שלשונית עדיין אינם עומדים הקולחיםתברואתי בשל החיטוי שעוברים  

 רמה לנחל ובפרט בערכי הזרחן. באיכות הנדרשת להז

האיגוד אישר את התוכנית לשדרוג המט"ש לאחר ביצוע ההשלמות הנדרשות ובתנאים המפחיתים משמעותית את 

מק"י    60,000הסיכוי להיווצרות מפגע רעש סמוך למט"ש. בנוסף, קיימת תוכנית להרחבת המט"ש לספיקה של  

 .   , המט"ש הגיש בקשה לקבלת היתרבל אישורים עבורהנפש אשר על המט"ש לק 300,000-האקוויוולנטית ל

 ממצאים 

 (72טבלה ראה שפכים )

 2.0-3.0של  BOD/CODלמט"ש מגיעים שפכים באיכות המאפיינת שפכים סניטרים הבאים לידי ביטוי ביחס  •

 .  תוצאות חריגות בחודשים מאי, יוני ודצמבר להוציא 

לראות  • לעלייעלי  ניתן  מעבר  מהמזהמים  בחלק  בעומסים  אל  יה  המוזרמים  בשפכים  ההידראולי  בעומס  ה 

אך חלק מהפרמטרים מראים דווקא ירידה משנה שעברה כגון עומס המוצקים המרחפים הנותן ירידה  המט"ש.  

- פברואר כאשר במהלך חודשי ינואר  העומסים הגבוהים ביותר נמדדו בחודש  ביחס לשנה שעברה.    15%של  

ן שמט"ש חדרה מתאפיין באחוז גבוה של שפכים סניטריים, ניתן . מכיוו ר הקורונה השלישיגברואר התקיים ספ

להסביר עלייה זו בשינוי אופי השימוש במים, הפחתה בהזרמה ממסעדות וחדרי אוכל ממסדיים מוסדרים לעומת 

 בישול בבית אשר אין בו הסדרה בכל הנוגע להזרמת שמנים ושאריות מזון לביוב. 

 העומסים גובלים בערכי התכן של המט"ש ואף מעבר להם.   מהטבלה ניתן לראות כי בחלק מהחודשים  •

בגין גידול אוכלוסייה במרחב הרשויות המזרימות אל המט"ש הייתה ציפייה לעלייה בעומס ההידראולי במט"ש   •

עלייה בעומס ההידראולי    0.5%  -אך העלייה שנראתה הינה נמוכה באופן משמעותי משנה שעברה, פחות מ

ביולוגית, חנקן קלדהל,    שנה שעברה. נצפתה עלייה בעומסי צריכת חמצן  10%  -השנה לעומת עלייה של קרוב ל

 בהתאמה משנה שעברה.   11% -ו 20%עלייה משמעותית בזרחן ונתרן, 
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 .מהתכן התכנוני במט"ש 88%העומס ההידראולי והאורגני נמצאים בקירוב על  •

העלייה בכלוריד והנתרן הינה משמעותית מאחר ומי האספקה בחדרה הינם מים מותפלים המתאפיינים בריכוזי   •

 נמוכים.כלוריד ונתרן 

לספיקה של    • הגבוהים מדגישים את הצורך הדחוף בהרחבת המט"ש  והגדלת שאר   60,000העומסים  מק"י 

 עומסי התכן בהתאם.  

 2021מט"ש חדרה איכות שפכים גולמיים בשנת   .72טבלה 

 חודש
 ספיקה

 מ"ק/יום

COD  

 כללי 
 ק"ג/יום

BOD5  

 כללי 
 ק"ג/יום

TSS  

105ºC 
 ק"ג/יום

חנקן 

קיילדל  

(TKN) 
 ק"ג/יום

זרחן 

 כללי  

 P-כ
 ק"ג/יום

שמנים  

 ושמנים
 מ"ג/ל 

COD/BOD 
 ק"ג/יום

 כלוריד 
 מ"ג/ל 

נתרן 

Na 
 מ"ג/ל 

 − 237 2.88 1,401 362 2,296 20,477 12,047 34,662 31,454 ינואר

 − 251 2.71 2,686 394 2,659 16,119 14,425 39,031 38,934 פברואר

 123 245 2.97 2,912 374 1,906 12,532 11,755 34,876 35,300 מרץ

 123 216 2.42 4,148 420 2,290 20,375 16,559 40,053 33,184 אפריל

 123 225 3.50 2,935 413 2,011 18,095 10,572 37,034 32,429 מאי

 117 237 3.25 1,458 417 2,062 15,701 9,896 32,161 32,985 יוני

 − 180 3.05 3,550 421 3,088 14,028 10,375 31,642 34,468 יולי

 − 184 2.87 8,483 335 2,316 10,723 8,852 25,380 33,999 אוגוסט

 116 201 2.58 3,910 351 2,637 10,517 9,630 24,872 33,999 ספטמבר

 − 198 2.32 1,775 327 2,897 10,707 11,035 25,552 32,272 אוקטובר

 − 226 1.44 3,300 391 2,813 11,421 25,388 36,518 32,354 נובמבר

 141 224 3.48 1,227 329 2,266 13,026 8,454 29,381 31,467 דצמבר 

ממוצע  

2021 
33,570 32,597 12,416 14,447 2,437 382 3,149 2.8 219 

124 
ממוצע  

2020 
33,444 33,116 12,187 17,036 2,262 317 3,369 2.8 212 

112 
שינוי 

 2020מ
0% -2% 2% -15% 8% 20% -7% 0% 3% 11% 

ערך  

 תכנוני 
38,000 38,000 14,000 16,500 2,610      

% 

 מהתכן 
88% 86% 89% 88% 93%      

ממוצע  

2019 
33,444 33,116 12,187 17,036 2,262 317 3,369 2.8 212 112 

 

 (73טבלה  )ראה קולחים 

, ניתן לראות עלייה בריכוזי המלחים בקולחי המט"ש ביחס לשנה שעברה, 2021בבחינת איכויות הקולחים לשנת  

אורגניים שנה שעברה.     לעומת זאת נצפתה ירידה משמעותית בעומס האורגני למרות העלייה שהתרחשה בעומסים

 בבחינת העלייה בריכוזי המלחים ניתן לראות התאמה לעלייה לריכוז המלחים בשפכים בכניסה למט"ש.  

בעתות בהן מפלס הקולחים גבוה ושאיבה למאגרים נפסקת, מתרחשת גלישה לנחל חדרה של קולחים שניוניים 

בין מערכי השאיבה של המאגרים  ת המפלס עלולה להתרחש  יאשר לא עברו חיטוי. עלי  כתוצאה מחוסר תיאום 

אליהם מזרים המט"ש. כמו כן תתרחש הגלשה אוטומטית כאשר מד המוליכות יציג ערכים חריגים. קולחים אלה  

אינם עומדים בערכים הנדרשים להזרמה לנחל ואינם מאושרים להזרמה ע"י הרשויות. כאמור בדו"ח השדרוג של  

 ישונית יכול להפחית את תדירות התופעה. המט"ש להפקת איכות של 
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 2021מט"ש חדרה איכות קולחים לשנת  .73טבלה 

 'יח/חודש
TSS   

105ºC 
 מ"ג/ל 

BOD5  

 כללי 
 מ"ג/ל 

COD  

 כללי 
 מ"ג/ל 

חנקן 

 כללי 
 מ"ג/ל 

זרחן   

כללי  

 -Pכ
 "ג/ל מ

 כלוריד 
 מ"ג/ל 

 Naנתרן  
 מ"ג/ל 

 Bבורון  
 מ"ג/ל 

SAR 
mmol/L^0.5 

 

 − 0.16 145 186 2.41 16.80 42.86 7.14 14.40 ינואר
 − 0.21 130 221 1.20 19.02 35.00 5.05 6.64 פברואר
 3.53 0.00 130 190 3.50 16.70 109.00 3.90 60.30 מרץ
 − 0.00 107 187 1.90 13.73 61.00 6.66 20.10 אפריל
 − 0.00 122 206 1.15 16.80 42.88 6.00 7.25 מאי
 3.54 0.15 154 205 1.58 20.27 36.37 2.00 10.75 יוני
 − 0.39 113 178 1.35 14.54 46.00 6.40 7.67 יולי

 − 0.73 121 188 1.55 12.30 39.00 2.66 6.67 אוגוסט
 3.13 0.12 131 190 2.29 14.00 32.43 3.62 10.00 ספטמבר
 − 0.13 127 175 1.30 16.16 32.25 3.18 5.29 אוקטובר
 − 0.13 133 196 2.40 16.90 29.57 2.91 10.00 נובמבר
 3.76 0.19 148 219 2.70 19.54 34.63 3.04 9.20 דצמבר 

ממוצע שנתי 

2021 14.02 4.38 45.08 16.40 1.94 195 130 0.18 3.49 

ממוצע שנתי 

2020 14.36 7.32 47.87 22.47 3.38 187 123 0.17 3.30 

 5% 5% 6% 4% 74%- 37%- 6%- 67%- 2%- השינוי אחוז 

 - - - - - - - 20 30 ערך תכנוני
השקיה מוגבלת 

 )מירבי/ממוצע( 
30/45 20/30 100/150 60/75 12/17 250/280 150/200 0.4/0.5 1.4/1.8 

השקיה בלתי 

מוגבלת )מירבי/ 

 ממוצע(
10/15 10/15 100/150 25/35 5/7 250/280 150/200 0.4/0.5 1.4/1.8 

 

 שפכים חריגים ואסורים במט"ש חדרה  

של חברת   פקח מטעם איגוד ערים תפס ביובית  2021בחודש נובמבר    –  פריקת ביובית בתחנת שאיבה בנימינה

 "נטע עופר" אשר הזרימה את תכולתה לתוך תחנת שאיבה בנימינה.

החברה עוסקת בפינוי שפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב הציבורית ופינויים לאתר מורשה. באותו היום 

 דוגם מטעם האיגוד דגם את תכולת הביובית. 

 האיגוד חוות דעת בנוגע לדיגום שכלל: בעקבות אירוע השלכת שפכי ביובית לתחנת השאיבה בנימינה הוציא

, שפכים חומציים שעלולים לגרום לפגיעה בציוד התחנה, צנרת ההובלה ותהליכי המט"ש 3.25ערך הגבה   •

 המקבל.

 מג"ל. 1כאשר ריכוז מקסימלי המותר להזרמה לפי חוק העזר הינו  מג"ל  2.5סולפיד מומס  •

• COD- 17,755  ,מג"ל מעל המקסימום המותר להזרמה במערכת הביוב הציבורית. 15,755מג"ל 

ממצאים אלו מצביעים על שפכי יקבים, עקב המצאות סולפיד וסולפאט, ערכי גבה חומציים וערכי צריכת חמצן  

 היחיד הקיים באזור הינו יקב אליעז בבנימינה. כימית גבוהים מאוד. היקב 

ליקב אין הרשאה להזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב הציבורית והשפכים התעשייתיים צריכים להיות מועברים 

בביוביות לאתר מאושר. הביובית שפינתה את שפכי היקב אינה העבירה אותם לאתר מורשה אלא הזרימה את  

 רית שמובילה אל מט"ש חדרה.תכולתה למערכת הביוב הציבו

נס על השלכת תכולת הביובית ואיגוד ערים ממשיך את הטיפול מול היקב שאחראי  קחברת "נטע עופר" קיבלה  

 לפינוי מסודר של שפכיו.
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 מט"ש מנא"י 
תאית,  הארץ,  מרחבי  הנאספת  נייר  מפסולת  נייר  מוצרי  ומייצרים  חדרה  תעשייה  באזור  ממוקמים  נייר  מפעלי 

כ   כימיקליים היא  המפעל  של  מים  צריכת  כיום  שפכים.  עתיר  הוא  הנייר  ייצור  תהליך  ומים.  מיליון    3-שונים 

כ מוזרמים  הייצור  )  2.7-מ"ק/שנה. מתהליך  מ"ק שפכים תעשייתיים בשנה  נתוני  /מ"ק  7,350מיליון  ע"פ  יום 

יצור והיתר מורחקים  מהקולחים מושבים לתהליך הי 30%-(. השפכים מטופלים במכון טיהור עצמאי כאשר כ2019

השפכים התעשייתיים מטופלים במערך טיפול הכולל:   לנחל חדרה )פסולים להשקיה עקב נוכחות גבוהה של בורון(. 

שלבים בשני  ביולוגי  טיפול  וניטרול(,  סינון  )איגום  קדם  טיפול    -   טיפול  אירובי,  וטיפול  אנאירובי  טיפול 

 סינון חול והכלרה ומתקן לריכוך. כיום רוב הקולחים המתקבלים בסוף תהליכים אלה מורחקים לנחל.  ע"י שלישוני

 תהליך הטיפול בשפכים במט"ש מנא"י  .58תרשים 

 

ייצורבוצה בתהליך  בוצה     :  סוגי  שני  נוצרים  של  1)  –הנייר  ראשוני  וסינון  החומר  מהכנת  תהליכית  פסולת   )

הבוצה  בוצה שניונית הנוצרת בטיפול האירובי. כיום תהליך ייצוב    (2)רפתות.   השפכים. בוצה זו מפונת לריבוד

 השניונית נעשה באגן האוורור יחד עם קו הנוזל.

מייצור נייר כתיבה לייצור נייר אריזה. בשל השוני בחומרי הגלם והתהליך,   4הסבה של מכונה המפעל החליט על  

העומס האורגני בשפכים המגיעים למט"ש צפוי לעלות. על מנת להקטין את העומס על המתקן האירובי ולהתכונן 

 .ע"י האיגוד אושרה התוכנית 2019לעלייה בעומס, הוכנה תכנית להרחבת מערך הטיפול בשפכים. בשנת 

נתן איגוד ערים חוות דעת בנוגע למתן היתר בנייה עבור הרחבת המתקן האנארובי במט"ש מנא"י.    2020בשנת  

מ"ק. מטרת הרחבת המערך    1200הורחב המערך האנארובי ונוסף ריאקטור אנארובי נוסף בנפח של    2021במאי  

מייצור נייר כתיבה   4עקבות הסבה של מכונה מס'  לטיפול אנארובי הינה להיערך לעלייה בעומס האורגני במט"ש ב

והדפסה לייצור נייר אריזה. עומס ההידראולי אינו צפוי להשתנות עקב השינוי בפס הייצור, השינוי יבוא לידי  

ליום ויכולת   CODטון  87ביטוי בעומס אורגני בלבד. בעזרת הוספת ריאקטור אנארובי נוסף עומסי התכן כוללים 

 .80%של  CODהרחקת 

 ממצאים 

 שפכים

  : מערכת טיפול האנארובי  

בממוצע מספיקת התכן של המערך    60%-מק"י המהווה כ 6454-7963העומס  הידראולי ע"פ ממוצע חודשי נע בין   •

 מק"י(. 8,500בממוצע מספיקת התכן של המערך האירובי   86%-מק"י )וכ 12,000האנאירובי 
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בממוצע מהעומס המתוכנן   78%-הווים כ מ  COD/ton/day  31.8-47.1העומס האורגני ע"פ ממוצע חודשי נע בין   •

 .   COD/ton/day 50של 

.  בין הכניסה למערך האירובי ליציאה ממנו   74.6-86.1%ביעילות הפחתה של    CODהמערך האנאירובי מפחית    •

נמדדה יעילות חודשית   2021, כאשר בשנת  2021ועד    2019ניכרת עלייה הדרגתית ביעילות המתקן החל משנת  

 ביחס לשנים קודמות. 81%ממוצעת מקסימלית של 

 זניחים ברובם.  2120-ו 2019שנת השינויים בעומסים בין  •

 : מערכת הטיפול האירובי

מק"י    6454-7963הידראולי ע"פ ממוצע חודשי נע בין  ההעומס   •

כ האירובי    86%-המהווה  המערך  של  התכן  מספיקת  בממוצע 

 מק"י. 8,500

העומס האורגני ע"פ ממוצע חודשי המטופל במתקן הארובי נע   •

כ  BOD/ton/day  0-5.7בין    בממוצע    44%-המהווים 

BOD/ton/day    המט"ש דיווח  ע"פ  הממוצע  התכן  מעומס 

 .בפרשה הטכנית להרחבת המט"ש

לייחס את העלייה ביעילות הרחקת   • ירובי  והירידה המשמעותית בעומס האורגני בכניסה למערך הא  CODניתן 

 לטובת הרחבה של המערך האנארובי במט"ש.

 

 

 

 

 2021שפכי מט"ש מנא"י בשנת  .74טבלה 

 חודש

  עומסים, טון/יום  
ספיקת 

 שפכים
  כניסה מכון אירובי  כניסה אנאירובי 

ספיקת 

 כניסה
/Day3M 

CODt 
 טון/יום

BODt 
 טון/יום

TN 
 טון/יום

TP 
 טון/יום

CODt 
 טון/יום

BODt 
 טון/יום

TN 
 טון/יום

TP 
 טון/יום

% הרחקה  

COD 

 77.1% 0.09 0.23 5.7 13.6 0.03 0.13 12.2 35.8 7463 ינואר

 74.6% 0.10 0.25 0.0 10.9 0.03 0.15 −  31.8 7902 פברואר

 76.1% 0.07 0.20 0.0 10.2 0.02 0.11 −  36.0 6840 מרץ

 80.1% 0.09 0.25 3.9 8.9 0.03 0.13 11.0 33.1 7127 אפריל

 82.0% 0.10 0.24 5.0 8.0 0.05 0.15 10.5 37.1 7346 מאי

 81.8% 0.09 0.28 3.5 7.2 0.03 0.11 9.9 35.0 6918 יוני

 84.3% 0.07 0.27 0.0 7.8 0.02 0.13 14.6 45.4 7471 יולי

 83.0% 0.10 0.27 0.0 8.5 0.03 0.10 − 40.8 7629 אוגוסט

 82.6% 0.09 0.27 0.0 8.1 0.04 0.10 − 37.1 6454 ספטמבר

 80.9% 0.09 0.28 5.2 9.3 0.00 0.08 10.5 38.6 6891 אוקטובר

 86.1% 0.08 0.26 4.7 12.6 0.00 0.06 9.4 51.4 7803 נובמבר

 83.8% 0.08 0.31 0.0 14.9 0.00 0.00 −  47.1 7573 דצמבר 

ממוצע  

2021 7285 39 11.2 0.10 0.02 10.0 2.3 0.3 0.09 81.0% 

ממוצע  

2020 
7058 38 12.2 0.13 0.02 9.8 5.1 0.2 0.08 79.5% 

ממוצע  

2019 
7189 37 12.0 0.14 0.03 8.2 5.0 0.19 0.04 77.7% 

 בריכת שיקוע מט"ש מנאי  .11איור 
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שינוי 

 2% 15% 44% 55%- 2% 10% 21%- 9%- 3% 3% 2020מ

    5.3     80 8500 תכן 
אחוז  

 מהתכן 
68% 49%     44%    

 קולחים

הבורון הגבוהה ביחס לדרישות להשקיה  מקור שפכי נייר חדרה, קולחי המט"ש פסולים לחקלאות בשל תכולת   •

   מג"ל.   0-6.2ערכי בורון בדיגומי קולחי המט"ש נעו בין  2021בלתי מוגבלת, בשנת  

ים הריכוזים המותרים רוב הדיגומים עומדבפעמים בשנה.    12כרמל דוגם את שפכי וקולחי מנא"י  -איגוד ערים שרון •

 להזרמה בנחל. מנהל המט"ש נדרש לבדוק ולשלוח התייחסות לכל חריגה מריכוזים אלו.  

( ודיגומי האיגוד, להוציא מקרים נקודתיים, קולחי מנא"י תקינים ועומדים  75טבלה  ראה  ע"פ דיגומי המט"ש ) •

 בערכי צו ההרשאה להזרמה לנחל חדרה.

 2021 חדרה בשנת י איכות קולחים המוזרמים לנחל"מט"ש מנא .75טבלה 

 יחידה /חודש
COD 

[mg/l] 

BOD 

[mg/l] 

TSS 

105°C 

[mg/l] 

Total N 

[mg/l] 

NH4-N 

[mg/l] 

Total P 

[mg/l] 

Cl 

[mg/l] 

Na 

[mg/l] 

 − − 0.20 0.70 11.40 4.0 5.0 77 ינואר

 218.0 265.0 0.20 0.70 2.60 2.5 5.0 65 פברואר

 − − 0.21 0.32 3.40 2.5 5.0 87 מרץ

 302.0 263.0 0.20 0.29 4.20 2.5 5.0 93 אפריל

 − − 0.20 0.32 3.40 2.5 5.0 101 מאי

 250.0 258.0 0.20 0.08 4.50 2.5 5.0 59 יוני

 − − 0.20 0.17 4.60 7.0 5.0 75 יולי

 250.0 255.0 0.20 0.17 3.80 3.0 5.0 74 אוגוסט

 286.0 319.0 0.26 0.12 2.20 2.5 8.0 77 ספטמבר

 272.0 295.0 0.20 0.13 2.40 2.5 5.0 50 אוקטובר

 235.0 273.0 0.20 0.13 2.40 2.5 5.0 50 נובמבר

 − − 0.30 1.98 6.80 15.0 6.0 93 דצמבר 

 259 275 0.21 0.43 4.31 4.08 5.33 75 2021ממוצע 

 283 249 0.55 0.28 2.97 6.81 5.17 76 2020ממוצע 

 9%- 11% 61%- 52% 45% 40%- 3% 1%- 2020-משינוי 
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תקנות צו הרשאה  

 ממוצע 
100 10.0 10.0 10.0 1.5 1.0 400.0 350.0 

תקנות צו הרשאה  

 מקסימום 
150 15.0 15.0 15.0 2.5 2.0 480.0 450.0 

 

 מכון טיהור ניר עציון
כרמל, עוספיא, מ"א חוף הכרמל )עתלית, מגדים, בית -ית אליאל מט"ש ניר עציון מוזרמים שפכים מהישובים: דל

וכלא דמון.   6אורן, גבע כרמל, הבונים, כרם מהר"ל, עופר, עין איילה, צרופה, מלון יערות הכרמל( וכמו כן, כלא 

תהליך הטיהור מבוסס על בוצה משופעלת במשטר זרימה בוכנתי וייצוב בוצה בתהליך אירובי ללא טיפול שלישוני.  

  10,000-32,000מצא בשלבי הרחבה לקליטה וטיפול בשפכי טירת הכרמל ודרום חיפה מספיקת תכן של  המט"ש נ

 16,000וכללו: הרחבת המט"ש לספיקה של    2019מק"י בשני שלבים: העבודות על השלב הראשון החלו בשנת  

 מק"י. 32,000מק"י והקמת מערך לטיפול שלישוני וטיפול בוצה המותאמים לספיקה של 

 ממצאים 

   (76טבלה )ראה שפכים 

אשר    COD/BOD-השפכים במט"ש מתאפיינים באיכויות של שפכים סניטריים, שבאים לידי ביטוי ביחס בין ה •

 .  1.8-3עומד על 

בלבד, להבדיל משנה שעברה בה נצפתה עלייה של    2%-העומס ההידראולי הממוצע עלה ב  2020בהשוואה לשנת   •

 .מהתכן  71%עמד על  2021מעומס ההידראולי. העומס ההידראולי בשנת   17%

לעומת השנה הקודמת. לעומת זאת שנה שעברה כן    2021לא נצפתה עלייה כלל בעומס האורגני במט"ש בשנת   •

. איכות הפרקציה האורגנית בשפכים עומדת בנתוני התכן אך  2019גניים ביחס לשנת  הייתה עליה בעומסים האור

 קיימות חריגות בודדות בערכי צריכת חמצן ביולוגית ועומס מוצקים מרחפים בחודשים יוני ואוקטובר בהתאמה.

מתונה יותר,  ם כי  אועלייה זו ממשיכה,    2020נצפתה עלייה משמעותית בריכוזי המלחים בכניסה למט"ש בשנת   •

מהתכן של המט"ש, מרבית החודשים נצפתה חריגה מהתכן.    119%עמד על    2021גם השנה. ריכוז הכלורידים בשנת  

אך לא בוצעו בדיקות בתדירות מספקת על מנת לראות מגמת עלייה   101%אחוז ריכוזי הנתרן ביחס לתכן עמד על 

 ברורה בריכוז של מזהם זה.

 2021איכות שפכים גולמיים במט"ש ניר עציון בשנת  .76טבלה 

 יח'/חודש
 ספיקה

 מ"ק/]

 [ יום

CODt 

 ק"ג/ ]

 [ יום

BOD5 

 ק"ג/ ]

 [ יום

TSS 

 ק"ג/ ]

 [ יום

TKN 

 ק"ג/ ]

 [ יום

Pt 

 ק"ג/ ]

 [ יום

COD/BO

D 

[-] 

שמנים  

 ושמנים

 [ מ"ג/ל]

 כלוריד 

 [ מ"ג/ל]

 Naנתרן 

 [ מ"ג/ל]

 162 387 65 2.13 64.5 540.6 2,470 2,899 6,165 8720 ינואר

   359 66.5 1.99 70.1 482.9 2,451 3,333 6,646 8600 פברואר

   227 66.5 2.34 81.4 565.9 2,115 2,913 6,809 7982 מרץ

 137 189 115 1.92 70.4 520.5 3,295 3,624 6,943 7827 אפריל

   285 45.5 2.35 61.0 432.6 2,382 3,051 7,159 6252 מאי

   421 360 1.80 67.0 444.6 3,411 5,378 9,685 6091 יוני

 167 288 89 1.96 62.9 436.4 1,696 2,620 5,132 6352 יולי

   219 68.7 2.07 68.1 586.7 2,068 2,661 5,509 6262 אוגוסט

   269 79.5 2.53 53.1 540.9 1,340 1,647 4,168 6275 ספטמבר

 142 287 97 3.09 77.6 646.4 8,752 2,309 7,131 5958 אוקטובר

   372   1.88 82.6 471.4 2,510 3,357 6,312 6887 נובמבר

   264 91 1.93 59.0 462.7 1,454 2,576 4,972 7632 דצמבר 
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 2021ממוצע 

  152  297  104  2.2  68.1  511.0 2,829 3,031 6,386  7,070 יום[ \]ק"ג

  2020ממוצע 

  6,932 יום[ \]ק"ג

6,404 

 3,042  2,859  508.5  68.5  2.2  108  290  150  

- מ %שינוי 

2020 2% 0% 0% -1% 0% 0% 0% -3% 3% 2% 

 2019ממוצע 

  103  215  105  2.4  59.1  442.9  2,188  2,646  6,257  6,029 יום[ \]ק"ג

- מ %שינוי 

2019 17% 2% 15% 29% 15% 15% -10% -1% 38% 47% 

  \]ק"גתכן 

  10,000 יום[ 

10,00

0  

4,000 

 

4,000 

 700        250 150 

 % מהתכן
71% 64% 76% 71% 73%       119% 101% 

 קולחים

עולה כי קולחי המט"ש עומדים באיכות להשקיה חקלאית מוגבלת. עם זאת, לאורך כל השנה    77טבלה  במהנתונים  

נמדדו ריכוזי מלחים גבוהים החורגים מהערך המירבי לממוצע חודשי להשקיה חקלאית מוגבלת ובלתי מוגבלת. 

וממשיכה מגמת עלייה מתונה    2020ירבית בערכי המלחים בשפכים בכניסה למט"ש בשנת  מאחר ונצפתה עלייה מ

כרמל  -צורפו ישובי דליית אל  2021ולכן קולחי המט"ש מושפעים מאותה מגמת עלייה. בשנת    2021יותר גם בשנת  

עברו ניטור  ועוספיה לתוכנית הניטור של תאגיד מוצקין, מאחר ובשנים הקודמות תעשיות הישובים הללו אינן  

שפכי תעשייה ויישום כללי תאגידי מים וביוב אנו נצפה לראות הטבה באיכות שפכי דלית אל כרמל ועוספיה בשנים 

 הבאות מה שיתבטא בהטבת איכות קולחי מט"ש ניר עציון.  

 

 

 2021איכות קולחים במט"ש ניר עציון בשנת   .77טבלה 

 יח'/חודש
COD  

 כללי 

 [מ"ג/ל]

BOD5  

 כללי 

 [מ"ג/ל]

TSS   

105ºC 

 [מ"ג/ל]

חנקן 

 כללי 

 [מ"ג/ל]

זרחן   

 Pכללי 

 [מ"ג/ל]

 כלוריד 

 [מ"ג/ל]

נתרן   

Na 

 [מ"ג/ל]

 Bבורון 

 [מ"ג/ל]

 0.183 152.5 256.25 3.495 15.4 3.375 6 28.0 ינואר

 0.201 168.75 274.5 1.5 12.1 4.06 5.6 27.3 פברואר

 0.21 178.8 264 3.2 12.38 4.38 7.25 28.3 מרץ

 0.25 174 251 3.2 21.94 5.357 8.86 31.4 אפריל

 0.18 186 297 4.2 20.6 5.94 9.16 36.9 מאי

 0.17 190 329 6.8 13.8 4.75 7.625 35.0 יוני

 0.175 172.5 280 4.71 14.7 2.56 6.375 28.1 יולי

 0.19 169.75 243.5 4.1 17.5 3.3125 7.143 34.0 אוגוסט

 0.2075 130.425 292.1 3 26.74 6.1 6.58 32.2 ספטמבר

 0.261 175 283.75 4.84 15.875 4.125 6.25 28.4 אוקטובר

 0.212 190.5 308.25 2.1 12.35 3.3125 7.25 27.1 נובמבר

 0.246 176.25 255 4.5 13.16 4.125 5.75 24.3 דצמבר 

ממוצע  

 2021שנתי 
30.1 7.0 4.3 16.4 3.8 278 172 0.21 

ממוצע  

 2020שנתי 
29.5 8.5 4.8 13.1 3.2 276 154 0.21 

ממוצע  

 2019שנתי 
37.8 8.1 7.5 12.3 5.8 217 160 0.22 

 %שינוי ב

 2020-מ
-21% 9% -33% 4% -53% 34% -5% -4% 

השקיה 

 מוגבלת 
100/150 20/30 30/45 60/75 12/17 250/280 150/200 0.4/0.5 
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השקיה 

בלתי 

 מוגבלת 
100/150 10/15 10/15 25/35 5/7 250/280 150/200 0.4/0.5 

    5.0 15.0 20.0 15.0  ערך תכנוני

 

 שפכים חריגים ואסורים במט"ש ניר עציון 

תורם שפכי התעשיה הגדול ביותר למט"ש הוא מפעל ארוחות ניר עציון אשר הינו מפעל לייצור ארוחות מוכנות 

טון מזון לחודש כולל מנות בשריות, סלטים ומזון משומר בוואקום. במפעל    500-ושירותי קייטרינג. העסק מייצר כ

והשומנים בהתאם   COD-ית את ערכי האשר מפחDAF קיים מתקן לטיפול בשפכים הכולל מיכל איזון ומערכת  

לדגימות במסגרת כללי תאגיד מים וביוב. עם זאת, התאגיד מדווח על הזרמות שומנים לא מבוקרות אל המט"ש.  

 כמו כן, למט"ש מגיעה ספיקה משמעותית של שפכי רפתות, התורמות עומסים גדולים.  

ניר עציון על ריכוז גבוה של נתרן בכניסה למט"ש. בעקבות התלונה   התקבלה תלונה ממט"ש  2021פברואר    בחודש

 נקודות שונות לאיתור מקור המלחים. 5האיגוד הכין תוכנית דיגום שכללה 

 דיגום מורכב –תחנת שאיבה עתלית  .1

 דיגום מורכב – 6תחנת שאיבה כלא  .2

 דיגום מורכב  –תחנת שאיבה עין כרמל  .3

 רכב דיגום מו –תחנת שאיבה דליה עוספיה  .4

 דיגום מורכב –מט"ש ניר עציון  .5

אף נקודת דיגום לא הכילה ריכוזי נתרן חריגים ולכן לא היה ניתן לזהות את מקור השפכים הבעייתיים. יחד עם  

זאת בוצע מעקב אחרי התעשיות בעזרת דיגום שותף כחלק מתוכנית הניטור במהלך השנה. כך נמצאו חריגות 

 12יניום במפעל ארוחות ביתיות ניר עציון. תוכנית הניטור במפעל כוללת  חוזרות ונשנות בערכי הנתרן והאלומ

נמצאו    9דיגומים שנתיים, כאשר   לכך  ומעבר  ואלומיניום  נתרן  בערכי  חריגות  כללו  נוספים   4מתוכם  דיגומים 

. לכן, בעקבות פגישה שיזם האיגוד,  2020שכללו הזרמה של שפכים אסורים למערכת הביוב הציבורית בשנת  

חייב המפעל להגיש תוכנית לשדרוג קדם הטיפול הקיים במפעל ובעקבות כך למנוע הזרמה של שפכים באיכות  הת

 החורגת מהנדרש למערכת הביוב בעתיד. 

 מכון טיהור מעיין צבי 

ופרדיס  הינו בבעלות משותפת של תאגיד מעיינות העמקים, החברה לטיפול במי חוף הכרמל   מט"ש מעיין צבי 

ומופעל ע"י חברת פלגי מים. המט"ש קולט שפכים מהרשויות: זכרון יעקב, פרדיס, וחלק מיישובי מ"א חוף כרמל  

ש תוכנן עבור עומס  הדרומיים  )נחשולים, דור, בת שלמה, שפייה, מעיין צבי, מעגן מיכאל ואתר חגית(. המט"

מ"ק ליום ואכן עמד בערך זה בשנים האחרונות, אך העומסים האורגניים ועומס המוצקים    9,000הידראולי של  

 היו גבוהים מהמתוכנן והכבידו על המט"ש.  

זהו תהליך של בוצה משופעלת הכוללת .  O2Aתהליך הטיפול בשפכים במתקן הוא מסוג בוצה משופעלת בשיטת  

ורגני וזרחן באגנים אירוביים ואנאירוביים וקיימת בו תוספת של ריאקטור אנוקסי לצורך הרחקת  חומר א  תהרחק

 חנקן. מט"ש מעיין צבי מפיק קולחים שניוניים ברמה גבוהה באופן עקבי.

 O2Aתיאור סכמטי של תהליך ה . 12איור  
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בעומסים    2018בשנת   וטיפול  המט"ש  של  השפכים  קליטת  יכולת  את  להגדיל  שמטרתו  המט"ש  שדרוג  החל 

הטכנולוגיה מתבססת על .  "FLUENCE"  ( של חברת(SUBREהמתקבלים בהתבסס על טכנולוגיית מצע מקובע  

-פיקציה ודהממברנה חדירה לחמצן ובלתי חדירה למים. המערכת מותקנת באגן האנוקסי ומאפשרת קיום ניטרי

מאפשרת  הטכנולוגיה  האנאוקסי.  לאגן  האירובי  האגן  בין  הסחרור  זרם  שיבוטל  כך  סימולטנית,  ניטריפיקציה 

הגדלת הנפח לטיפול ע"י הביופילם המגולגל וכן מהווה חסכון אנרגטי מבחינת כמויות אוויר שיש לספק. התהליך  

מ"מ ומערך הרחקת חול. אחריהם השפכים    10רווח  במט"ש מתחיל בטיפול קדם הכולל: סינון גס ע"י מגובים במ

מוזרמים למערכות משולבות המתבססות על תהליכי שיקוע, סינון והצפה להרחקת מוצקים, חול וגרוסת ושומנים.  

ריאקטור אשר כולל אגן   (1)לאחר טיפול הקדם להפחתת העומסים, מוזרמים השפכים לאחד הריאקטורים במט"ש  

ריאקטור בו מותקנת טכנולוגיית פלואנס אשר כולל אגן אנאירובי, אגן   (2)אוורור אירובי אנאירובי, אנוקסי ואגן 

בו מותקן המצע המקובע להרחקת חנקן ומזהמים נוספים ואגן אוורור אירובי. ע"פ דיווח המט"ש השדרוג מאפשר  

ש מטופלת באגנים מק"י ללא הוספת ריאקטורים. הבוצה במט"  10,000-12,000הגדלת ספיקת התכן ההידראולי ל

 אירוביים ומועברת לאתר קומפוסט.

 

 

 

 ממצאים 

  (78טבלה שפכים )

   COD/BOD-עולה כי שפכי מכון הטיהור מתאפיינים באיכויות של שפכים מוניציפליים הבאים לידי ביחס בין ה •

 .  2.0-3.0של 

 מנתוני התכן המקורי.    80%ועמד על  אינו עלההעומס ההידראולי הממוצע  2020בהשוואה לשנת  •

נצפה גידול של  אחוזים מעומס התכן    89%בממוצע    2021היה בשנת    COD-העומס האורגני הממוצע המבוטא כ •

   בעומס האורגני הנכנס למט"ש ביחס לשנה שעברה.  5%

 2021איכות שפכים גולמיים במט"ש מעיין צבי בשנת  .78טבלה 

 'יח/חודש
 ספיקה

 [מ"ק/יום]
CODt 

 [ק"ג/יום]
BOD5 

 [ק"ג/יום]
TSS 

 [ק"ג/יום]
TKN 

 [ק"ג/יום]
Pt 

 [ק"ג/יום]
COD/BOD 

[-] 

 7859 ינואר
             

7,348  

        

3,261  
− 

              

585  

              

46.2  
          2.25  

 8335 פברואר
             

9,549  

        

4,376  

           

217  

              

697  

              

81.7  
          2.18  

 8279 מרץ
             

9,637  

        

4,967  

           

306  

              

797  

              

93.6  
          1.94  
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 8052 אפריל
             

9,324  

        

4,936  

           

354  

              

659  

              

82.9  
          1.89  

 6823 מאי
             

9,429  

        

3,753  

           

546  

              

594  

              

75.1  
          2.51  

 6549 יוני
             

6,503  

        

3,111  

           

249  

              

538  

              

72.0  

          

2.09  

 6688 יולי
             

6,784  

        

3,177  

           

167  

              

539  

              

60.9  
          2.14  

 6685 אוגוסט
             

7,179  

        

2,674  

           

307  

              

643  

              

68.2  

          

2.69  

 6671 ספטמבר
             

2,286  

        

4,336  

           

314  

              

836  

              

60.0  

          

0.53  

 6561 אוקטובר
             

7,947  

        

3,609  
 −  

              

590  

              

75.5  

          

2.20  

 6489 נובמבר
             

5,881  

        

2,839  

           

286  

              

527  

              

87.0  

          

2.07  

 7547 דצמבר 
             

9,111  

        

4,434  

           

347  

              

647  

              

88.3  

          

2.05  

ממוצע  

2021  

  7,211       ]ק"ג/יום[

             

7,582  

        

3,789  

           

309  

              

638  

              

74.3  

            

2.0  

ממוצע  

2020 

  7,247       ]ק"ג/יום[

             

7,224  

        

3,288  

        

3,968  

              

586  

              

72.6  

            

2.2  

שינוי   %

 8%- 2% 9% 92%- 15% 5% 0% 2020-מ

ממוצע  

2019  

 ]ק"ג/יום[
5,402 9,971 3,867 3,630 460 58.8 2.7 

שינוי   %

 2019-מ
34% 28%- 15%- 9% 27% 23% 19%- 

תכן  

 ]ק"ג/יום[
9,000 8,500 3,500 3,500 540   

   108% 113% 94% 85% 81% % מהתכן

 

 

 קולחים

ניתן לראות כי הקולחים עומדים באיכויות הנדרשות להשקיה באיכות שניונית ואף שלישונית בממוצע    79טבלה  מ

  -ל  3ומעבר לכך נצפתה עלייה של בין    2020ניתן להצביע על עלייה בעומס האורגני במט"ש ביחס לשנת  שנתי.  

 במלחים בקולחי המט"ש ביחס לשנה שעברה.   אחוזים 5

 2021איכות הקולחים במט"ש מעיין צבי בשנת  .79טבלה 

 'יח/חודש
COD  

 כללי 

 [ מ"ג/ל]

BOD5 

 כללי 

 [ מ"ג/ל]

TSS   

105ºC 

 [ מ"ג/ל]

חנקן 

 כללי 

 [ מ"ג/ל]

זרחן   

- כללי כ

P 

 [ מ"ג/ל]

 כלוריד 

 [ מ"ג/ל]

 Naנתרן  

 [ מ"ג/ל]

 Bבורון  

 [ מ"ג/ל]

 0.08 114.20 184.00 5.31 11.23 15.00 9.14 42.60 ינואר

 0.27 168.50 238.00 2.75 17.40 8.29 8.86 45.70 פברואר

 0.29 159.00 171.00 3.00 29.40 8.86 10.40 41.30 מרץ

 0.30 144.00 199.00 1.41 24.43 9.71 12.86 45.20 אפריל

 0.27 133.00 182.00 1.60 24.10 6.71 9.86 53.14 מאי

 0.27 147.00 230.00 2.40 20.90 9.14 8.43 42.43 יוני

 0.26 149.50 187.50 1.28 23.65 4.43 8.43 38.14 יולי

 0.23 172.00 182.00 2.50 34.08 8.71 9.00 50.30 אוגוסט
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 0.22 156.00 236.00 4.25 28.55 6.42 8.67 42.67 ספטמבר

 0.27 130.00 215.00 0.68 19.98 3.29 6.00 30.28 אוקטובר

 0.34 156.00 275.50 8.00 20.60 5.21 7.57 31.86 נובמבר

 0.38 184.00 222.00 3.05 19.95 7.43 7.14 33.86 דצמבר 

 ממוצע 

 0.3 151.1 210.2 3.0 22.9 7.8 8.9 41.5 2021שנתי 

 ממוצע  

 0.2 146.3 198.9 3.0 15.2 7.3 9.2 35.4 2020שנתי 

% 

- השינוי מ

2020 17.2 -3.8 5.8 50.6 -0.8 5.7 3.3 9.6 

 ממוצע  

 0.3 151.9 184.1 3.1 11.4 9.1 7.5 37.6 2019שנתי 

 השינוי   %

 13%- 1%- 14% 2%- 100% 14%- 18% 10% 2019-מ

השקיה 

 מוגבלת 
100/150 20/30 30/45 60/75 12/17 250/280 150/200 0.4/0.5 

 השקיה

בלתי 

 מוגבלת 

100/150 10/15 10/15 25/35 5/7 250/280 150/200 0.4/0.5 

מהתקן  %

הממוצע  

להשקיה  

בלתי 

 מוגבלת 

35% 92% 73% 61% 61% 80% 98% 60% 

 מכוני טיהור מועצה אזורית מגידו 
בעבר, שפכי היישובים במועצה אזורית מגידו טופלו במסגרת בריכות שיקוע וחמצון נפרדות לישובים, תהליך  

. היות והישובים במועצה פזורים במרחב שטח המועצה כמאפיין מועצות 60-טיפול שהיה אופייני בארץ בשנות ה

 לים במ"א מגידו.  אזוריות, הוקמו מכוני טיהור קטנים לטיפול במקבץ ישובים ומפעלים הפוע

 מכון טיהור הקייני 

מט"ש הקיני, פועל בשיטת בוצה משופעלת הכולל הרחקת חנקו וזרחן. במט"ש שני מודולים מקבילים לטיפול  

בשפכים. הטיפול בשפכים כולל: סינון במגוב מכני, טיפול ביולוגי כולל אגנים אנוקסים ואירוביים )ללא טיפול  

בבוצה כולל הסמכה, עיכול בתהליך אירובי וסחיטה. הקולחים המופקים מהמכון    . הטיפול(בזרחן ושיקוע שניוני

מג"ל   30מג"ל צריכת חמצן כימית,    20למט"ש קטן:    קולחיםמוזרמים למאגר מגידו ב' ונדרשים לעמוד באיכות מי  

 ן.  מוצקים מרחפים וכן רשימת הערכים הנוספים המופיעים בתוספת השלישית ובתוספת השנייה אזור קישו

מספיקת השפכים בכניסה למט"ש.  כיום,   20%-מט"ש הקיני הוקם לקליטת שפכי כלא מגידו, התורמים כיום כ

קיבוץ מגידו    (1)המט"ש קולט שפכים מכלא מגידו, קיבוץ מגידו, אורחן מגידו וגן לאומי מגידו דרך שני קווים:  

קו כלא מגידו אליו מתחבר גם (  2)   ומי מגידו גן לא  2019המזרים בעיקר שפכים סניטריים. אל קו זה חובר בשנת  

שפכי  מוזרמים  מגידו  מאורחן  המוסדי.  המטבח  ושפכי  סניטריים  שפכים  מוזרמים  מגידו  מכלא  מגידו.  אורחן 

 מסעדות ותחנות דלק בנוסף לשפכים סניטריים.

 ממצאים  

 (80טבלה )ראה שפכים 

  COD/BOD-השפכים במט"ש מתאפיינים באיכויות של שפכים סניטריים מובהקים, שבאים לידי ביטוי ביחס בין ה •

 .1.5-2.5אשר עומד על 

נראה שבחודשים גשומים מגיעות ספיקות מנתוני התכן ע"פ ממוצע שנתי.    65%העומס ההידראולי הממוצע עמד על   •

גבוהות מהממוצע למט"ש בניגוד לחודשים יבשים. ספיקה ממוצעת חודשית מקסימלית התקבלה בחודש פברואר  
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מהתכן. ביחס לשנים קודמות מתרחשת ירידה הדרגתית בעומס ההידראולי במט"ש כך שביחס   73%  -המהווה כ

 .13%התרחשה ירידה של  2019לשנת 

מהתכן. בדומה לעומס ההידראולי גם העומס האורגני נמצא במגמת ירידה    21%העומס האורגני במט"ש עומד על   •

 . 2019העומס האורגני משנת  56%ברורה כך שהתרחשה ירידה של 

 2021מט"ש הקייני איכות שפכים גולמיים בשנת  .80טבלה 

 יח'/חודש
 ספיקה

 [מ"ק/יום]

CODt 

 [ק"ג/יום]

BOD5 

 [ק"ג/יום]

TSS 

 [ק"ג/יום]

TKN 

 [ק"ג/יום]

Pt 

 [ק"ג/יום]

COD/BOD 

[-] 

 1.6 2.8 28.2 21.9 101 159 533 ינואר

 1.7 3.0 0.0 31.9 102 170 602 פברואר

 1.4 2.7 30.1 12.9 91 132 537 מרץ

   3.4 24.3 2.9   183 571 אפריל

 1.8 3.4 25.3 37.1 92 170 562 מאי

 2.0 2.7 29.4 32.6 89 175 534 יוני

 1.8 2.6 19.8 13.9 84 147 578 יולי

 1.8 2.3 17.6 10.3 62 111 382 אוגוסט

 1.7 2.6 23.6 28.8 87 149 437 ספטמבר

 1.5 3.2 8.3 17.8 142 209 495 אוקטובר

 2.2 3.1 28.2 33.1 69 149 543 נובמבר

   2.7 26.7 14.5   147 580 דצמבר 

ממוצע  

1202 530 158 92 21 21.8 2.9 1.7 

ממוצע  

2020 578 284 137 108 28.5 3.3 2.1 

ממוצע  

1920 607 358 145 74 20 2.0 2.5 

שינוי 

 29%- 41% 8% 71%- 36%- 56%- 13%- 2019מ

   50 288 342 752 820 תכן  

   44% 7% 27% 21% 65% % מהתכן

 ( 81טבלה ראה קולחים )

מוגבלת ובלתי מוגבלת. יחס לשנה קודמת חלה ירידה בריכוז  קולחי המט"ש עומדים באיכות להשקיה חקלאית  

   המופקים ממנו.  קולחיםהמלחים בקולחי המט"ש ושיפרה את איכות ה

 2021מט"ש הקייני איכות קולחים בשנת  .81טבלה 

 חודש  

  
TSS   

 מ"ג/ל
BOD5   

 מ"ג/ל
CODt 

 מ"ג/ל
TN 

 מ"ג/ל

חנקן  

אמוניקאלי  

 N-כ

 מ"ג/ל

Pt 

 מ"ג/ל
Cl 

 מ"ג/ל
Na 

 מ"ג/ל
B 

 מ"ג/ל

 0.11 163 294 2.06 1.12 10.6 63 9 34 ינואר
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 0.13 146 294 10.40 19 32.4 60 10.4 8 פברואר

 0.10 135 287 0.55 8.96 26.3 28 8 19 מרץ 

 0.25 79 125 1.60 1.12 4.5 25 2 6 אפריל 

 0.16 167 299 5.40 0.56 3.3 23 4 12 מאי

 0.12 181 294 4.80 0 10 25 4 5 יוני

 0.20 118 0 5.20 0 6.7 24 0 9 יולי 

 0.11 144 212 10.00 0 7 19 1.5 10 אוגוסט 

 0.16 133 229 8.30 8.4 13 68 20 10 ספטמבר 

 0.17 129 209 2.95 5 3.4 20 1.2 10 אוקטובר

 0.14 172 302 2.99 0 6.16 26 4 10 נובמבר 

 0.11 157 299 2.40 5 6.4 27 27 10 דצמבר 

 0.15 144 237 4.7 4.1 10.8 34.0 7.6 11.9 2021ממוצע  

 0.13 156 283 3.7 1.3 12.0 26.3 5.1 8.4 2020ממוצע  

 15% 8%- 16%- 26% 205% 10%- 30% 49% 42% 2020השינוי מ  %

 0.29 62.89 100.2 2 0.87 12.13 28.7 6.8 9.00 2019ממוצע  

    5  15  20 30 ערך תכנוני 

מותרים   ערכים 

 להשקיה מוגבלת
30/45 20/30 

100/15

0 
60/75 50/60 12/17 

250/28

0 

150/20

0 

0.4/0.

5 

השקיה בלתי  

 מוגבלת
10/15 10/15 

100/15

0 
25/35 10/15 5/7 

250/28

0 

150/20

0 

0.4/0.

5 

 

 

 

 מכון טיהור מבוא כרמל  
(  MBR. מט"ש מבוא כרמל הינו מתקן ממבראנלי )2017מט"ש מבוא כרמל הוקם בסמוך לפארק התעסוקה בשנת  

-מק"י ו  2,000המט"ש תוכנן לספיקת שפכים ממוצעת של    מ"ק.   500עם בריכת ויסות בעלת נפח תפעולי של  

-מק"י ביום שיא. בפועל, ע"פ הנתונים שנאספו לאחר חיבור קיבוץ עין השופט, המט"ש קולט בשגרה כ  3,000

מק"י וספיקות שיא יומיות של מעל   2,145  שלשהיה גשום מאד נמדדה ספיקה ממוצעת    2020מק"י. בינואר    1,250

 מהספיקה ההידראולי המתוכננת. 60%-פועל בשגרה ב מק"י. המט"ש 4,000

ק"ג ביום. באופן שגרתי השפכים   2,160של    (COD)עומס אורגני: מט"ש מבוא כרמל תוכנן עבור עומס אורגני  

מערך זה. באירועי גשם משמעותיים, כאשר מגיעים אל מערכת הביוב מי    50%-בכניסה למט"ש מהווים פחות מ

 ה להתקיים חריגה מערך זה.    נגר ממקורות שונים עלול 

קסטות ממברנות בשל תקלות וטיפולים תקופתיים.    3מתוך    2מתקן הממברנות הינו מתקן רגיש ולעיתים פועלות  

מק"י. ספיקות גבוהות מהתכן    2,000מק"י בממוצע במקום    1,320בעת תחזוקת הממברנות ניתן לטפל בספיקה של  

דה ביכולת היניקה ואף עלולות לגרום לגלישת שפכים לסביבה. מכאן  גורמות לסתימה מהירה של הממברנות, ירי

 עולה הצורך להפחית הזרמות של מי נגר אל המט"ש בימי גשם ככל הניתן.
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בשל היותו מט"ש קטן הינו רגיש מטבעו לתנודתיות בעומסים וחשוף לפגיעה בתהליך הביולוגי במקרה של שיאים  

וויסות של העומס    800וויסות בנפח  חריגים בספיקה. עם זאת, בריכת   מ"ק בכניסה למט"ש מאפשרת בשגרה 

אותם  ולשאוב  חירום  בריכת  אל  שפכים  להזרים  האפשרות  קיימת  קיצוניים,  הזרמה  באירועי  לתהליך.  הנכנס 

 לתחילת התהליך. 

ב   לטפל  תוכנן  ועד    2,000- המט"ש  ממוצע  ביום  שפכים  באיכות   3,000מ"ק  קולחים  מי  להפקת  שיא  ביום 

 . ( בקונפיגורציה אנאירוביתMBRשלישונית. שיטת הטיפול במט"ש הינה בוצה משופעלת משולבת ממברנות )

 ממצאים 

 שפכים 

שהשפכים המוזרמים למט"ש הינם שפכים סניטריים   3.9-ל  2.0אשר נע בין  COD/BOD-ניתן לראות מיחס ה •

 עם ריכוז של שפכים תעשייתיים וחקלאיים.   

שפכים המגיעים למט"ש נתונים לתנודתיות רבה ובעלי אופי משתנה. ניתן לראות זאת מטווח הערכים הגדול ה •

 המתקבל בכל העומסים הנמדדים.

.  מהתכן של המט"ש 72%מק"י המהווה  1,447של  קלט עומס הידראולי בספיקה ממוצעת שנתיתהמט"ש  2021-ב •

כאשר הספיקות גבוהות יותר באופן משמעותי בחודשים הגשומים. הדבר נובע מחדירה של מי נגר לקווי ביוב  

עומס ההידראולי על המט"ש הולך ועולה, ניתן לראות זאת בעזרת שינוי בעומס ביחס לשנת והזרמתם למט"ש.  

השינוי נובע מהתפתחות מ"א מגידו מבחינת גידול אוכלוסייה טבעי והן מבחינת ,  15%  -שעמד על קרוב ל  2019

 תעשיות חדשות. 

בהם נצפתה עלייה של   P-ו  TKN-ה  TSS-העומס האורגני על המט"ש עולה גם כן, המזהמים הבולטים הם חנקן ה •

. 2020ט"ש בשנת  . העליה הזו נובעת מחיבור רפת רמת השופט למ2019בהתאמה ביחס לשנת    77%- ו  69%,  99%

גבוהים וכך גם ריכוזי חנקן וזרחן. אמנם ספיקות המגיעות מהרפת   TTS  -ו  CODשפכי רפתות מתאפיינות בריכוזי  

כ ומהוות  גבוהות  מורגשים   2%  -אינן  שפכיה  אורגניים  עומסים  מבחינת  אך  למט"ש  הנכנסת  מהספיקה  בלבד 

במט"ש קטן כמו מבוא כרמל. ברפת קיים מתקן קדם טיפול בשפכי הרפת, יחד עם זאת המתקן אינו מסוגל ללטש 

בוצעה הסדרה סביבתית   2021להגעה לריכוזים הנדרשים לפי כללי תאגידי מים וביוב ולכן בשנת  את השפכים  

 ברפת ע"י נציגי האיגוד כולל דרישת שדרוג המתקן הקיים.  

 2021מט"ש מבוא כרמל איכות שפכים גולמיים בשנת    .82טבלה 

 חודש/יח'
ספיקה 

 )רציף( 
 מ"ק/יממה

COD  

 כללי 
 ק"ג/יום

BOD5  

 כללי 
 ק"ג/יום

TSS  

105ºC 
 ק"ג/יום

חנקן 

קיילדל  

(TKN) 
 ק"ג/יום

זרחן 

- כללי כ

P 
 ק"ג/יום

COD/BOD 
[-] 

 2.33 20.4 66 301 258 602 1729 ינואר

 1.97 18.0 115 1332 392 772 1800 פברואר

 2.59 12.9 88 646 269 698 1520 מרץ

   19.6 123 1161   1080 1257 אפריל

 2.22 14.3 103 987 497 1102 1267 מאי

 3.84 29.1   1623 354 1360 1322 יוני

 3.40 25.8 93 938 255 865 1421 יולי

 3.77 17.6 114 604 308 1160 1413 אוגוסט

 2.37 11.5 93 374 289 685 1290 ספטמבר

 3.89 22.5 99 428 355 1380 1292 אוקטובר

 2.65 19.6 121 773 357 947 1365 נובמבר

 2.33 24.6 138 407 584 1362 1688 דצמבר 
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ממוצע שנתי 

2021 1,447 1,001 356 798 105 19.7 2.81 

ממוצע שנתי 

2020 1,262 925 417 318 69 12.4 2.22 

ממוצע שנתי 

2019 
1,067 918 298 401 62 11.1 3.09 

- % מ-שינוי ב

2019 14.66% 9.03% 19.70% 98.98% 68.88% 77.19% -8.91% 

   34   1152 1110 2305 2000 תכן 

   58%   69% 32% 43% 72% % מהתכן

 

 ( 83טבלה )ראה קולחים 

מבחינה אורגנית המט"ש מפיק קולחים באיכות הנדרשת להשקיה בלתי מוגבלת. לכן, אין אנו מזהים כיום בעיה  

בעומסים האורגנים המטופלים במט"ש הנמוכים לרוב מערך התכן, להערכתנו זאת בשל בריכת הוויסות. נצפתה 

ביחס לשנת   בקולחי המט"ש  ומלחים  זרחן  חנקן,  בריכוזי  נובעת מחיבור  2019עלייה משמעותית  הזו  . העלייה 

ברג, חיבור רפת רמת השופט והוספת מפעלים חדשים ימ  –קיבוץ עין השופט כולל מפעל גדול לציפוי מתכות  

באזור תעשייה מבוא כרמל. נכון לעכשיו מט"ש מבוא כרמל מייצר קולחים באיכות מספקת להשקיה בלתי מוגבלת 

ת צפוי חיבור ישובים נוספים למט"ש הכוללים רפתות והתפתחות למרות העלייה בריכוזי המזהמים, יחד עם זא

התעשיות באזור התעשייה מבוא כרמל כך שריכוזי המזהמים צפויים לעלות אף הם בשפכים ובקולחים המושבים 

 לחקלאות.

 2021ניתוח איכות קולחים מבוא כרמל בשנת  .83טבלה  

 TSS חודש/יח'
 מ"ג/ל 

BOD5 
 מ"ג/ל 

CODt 
 מ"ג/ל 

TN 
 מ"ג/ל 

חנקן 

אמוניקאלי  

 N-כ
 מ"ג/ל 

Pt 
 מ"ג/ל 

Cl 
 מ"ג/ל 

Na 
 מ"ג/ל 

B 
 מ"ג/ל 

 0.08 98 146.5 6.7 0.84 11.2 20 1.5875 1.375 ינואר

   121 166   11.2     1.55 3.25 פברואר

 0.09 127 163 5 8.96 24   0.92 1.6 מרץ

 0.13 134 172 1.16 15.15 17.9 27 1.41 8.69 אפריל

 0.17 148 163 12.8 48.4 48 36 1.69 15.14 מאי

 0.1 129 198.5 1 49.5 53 34 2.4 3.125 יוני

 0 114.33 197.5 2.79 49.5 80 43 2.0625 2.5 יולי

 0.25 132.5 209.5 1.4 38 40 42 2.93 2.5 אוגוסט

 0.11 142 209.33 7.5 8.533 13.2 22.5 1.73 7.83 ספטמבר

 0.22 139 212.5 11 5 3.6 23 9.04 8.25 אוקטובר

 0.055 64.55 205 0 5 3.6 19 1.606 8.43 נובמבר

 0.34 148.5 213 10.86 5 5 21 2 12.25 דצמבר 

ממוצע  

1202 6.25 2.41 29 27.23 20.42 5.47 188 125 0.14 

ממוצע  

2020 8.99 6.71 26 22.47 0.88 8.13 143 106 0.13 

השקיה 

בלתי 

מוגבלת  

 )מירבי(

15.00 15.00 150 35.00 15.00 7.00 280 200 0.40 

השקיה 

מוגבלת  

 )מירבי(
45.00 30.00 150.00 75.00  17.00 280.00 200.00 0.50 

% מהתקן 

 35% 62% 67% 78% 136% 78% 19% 16% 42%להשקיה  



191 
 

בלתי 

 מוגבלת 
       5 10 25 100 10 10 ערך תכנוני

ממוצע  

1920 5.58 9.12 31 13.09 4.33 6.40 170 146 0.08 

- שינוי מ

2019 40.68% 15.11% 49.88% 205.35% 488.21% 67.38% 96.17% 63.34% 98.56% 

 

 מבוא כרמל שפכים חריגים ואסורים במט"ש 

חולבות   300-אחד התורמים המרכזיים לעומסים האורגניים במט"ש מבוא כרמל הינה רפת רמת השופט, ברפת כ 

נדגם דיגום כחלק מדיגומי שגרה של תוכנית הניטור, הדיגום כלל עומסים    2021ומתקן קדם טיפול. בחודש יוני  

 יכוז הנתרן שאינה אופיינית לרפת. ל וחריגה בריילדאורגניים גבוהים מעבר למצופה, מוצקים מרחפים, חנקן ק 

בעקבות פנייה של האיגוד נמסר כי הייתה תקלה במתקן קדם הטיפול ברפת באותו היום. בעקבות דיגום זה האיגוד  

יזם פגישות ברפת ובמשרדי האיגוד על מנת להסדיר את שפכי הרפת. בעקבות כך נצפה שיפור משמעותי בשפכי 

וכ  הרפת, ירדו  האורגניים  סתימות העומסים  בעקבות  למט"ש  מאוד  שבעייתי  המרחפים  המוצקים  ריכוז  גם  ך 

שעלולות להיגרם לטיפול הממברנלי עליו מושתתת טכנולוגיית מט"ש מבוא כרמל. הרפת נמצאת בליווי של האיגוד  

בימי   בעומסי הרפת  לטפל  המט"ש  בעקבות הקושי של  לכך,  לשדרוג מערך קדם הטיפול שקיים ברפת. מעבר 

 חייב מנהל הרפת להודיע לתאגיד על כל תקלה במתקן הטיפול.תקלות, הת

 2021בשנת  שפכים חריגים ואסורים במט"ש מבוא כרמל .84טבלה 

 רפת רמת השופט 

 תאריך
COD 

[mg/lit] 

TSS 

[mg/lit] 

N-K 

[mg/lit] 

Pt 

[mg/lit] 

  כלורידים

[mg/lit] 

 נתרן

[mg/lit] 

19/02/2019 6307 1570 409 119 337 259 

03/06/2019 2925 1120 549 112 412 282 

26/09/2019 1262 576 280 58.3 246 176 

19/01/2020 1099 212 308 64 200 190 

14/05/2020 5615 2530 680 92 488 417 

05/07/2020 1910 550 404 52 431 312 

02/06/2021 12710.00 9173.00 896.00 4.00 427.00 867.00 

07/07/2021 4183.00 1900.00 700.00 65.40 365.00   

30/08/2021 2030.00 383.00 380.80 57.00 337.00 264.00 

11/08/2021 2490.00 1687.00 341.60 49.15 299.00 245.00 

22/09/2021 1275.00 314.00 274.00 40.90 314.00 193.00 

14/09/2021 1255.00 407.00 254.80 40.50 275.00 211.00 

27/10/2021 3120.00 1068.00 362.60 80.50 428.00 263.00 

18/10/2021 1725.00 293.00 361.20 51.00 408.00 265.00 

24/11/2021 3115.00 411.00 509.60 80.00 472.00 368.00 

16/11/2021 1655.00 553.00 378.00 40.20 348.00 176.00 

02/12/2021 2855 365 386 55 468 264 

 460 700 30 100 1,000 2,000 כללי תאגידים 
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 רישוי עסקים 

הינו הסמכות העיקרית המסדירה את פעילותם של העסקים במדינת   1968חוק רישוי עסקים שנחקק בכנסת בשנת  

ישראל. חוק זה נועד להבטיח מספר מטרות לטובת הציבור הרחב, כאשר על כל מטרה מופקד המשרד הממשלתי  

 . האחראי בנושא

 : והמשרדים האחראים )נלקח מאתר משרד הפנים(להלן רשימת המטרות 

רים לאיכות איגודי ע,  איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים: באחריות המשרד להגנת הסביבה •

 הסביבה ויחידות סביבתיות. 

 .)משטרת ישראל(  מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות: באחריות המשרד לביטחון פנים •

 . ת של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו: באחריות משרד הכלכלה בטיחו •

 .מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות: באחריות משרד החקלאות •

 .בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים: באחריות משרד הבריאות •

 )כבאות והצלה(. קיום הדינים הנוגעים לכבאות: באחריות המשרד לביטחון פנים  •

 . יה: באחריות אגף ההנדסה ברשות המקומית יקיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנ •

גם הקשר ההדוק בין איכות  בשנים האחרונות חלה עלייה ברמת המודעות לאיכות הסביבה בהקשרים רבים וביניהם  

משאבי טבע  צורכת  והה  לרמת חיים גבשל החברה האנושית    דרישהה  הסביבה לבריאות התושבים ואיכות חייהם.

למרות    . בעלות פוטנציאל משמעותי לפגיעה באיכות הסביבה  לצד השלכותייצור תעשייתי נרחב  מביאה לרבים,  

שהתקדמנו רבות בשנים האחרונות במודעות הסביבתית, בידע ובטכנולוגיות, המאפשרות סינרגיה טובה יותר בין  

ל נדרשים  אנו  עדיין  הסביבה,  על  ולשמירה  הצורך  התעשייה  בעת  לנקוט  ואף  להסדרה,  לפעול  לשיפור,  הביא 

ככל הניתן על איכות סביבה נאותה, למנוע לשמור  בפעולות אכיפה על מנת להבטיח זאת. תפקידנו ואחריותנו  

אנו מקדמים    ומשאבי הטבע למעננו ולמען הדורות הבאים.  ערכי הטבעעל  ר  ושממפגעים ומטרדים סביבתיים, ל

להסדיר ככל הניתן ו  ידידותיות יותר לסביבה,עבר לאנרגיות וטכנולוגיות ירוקות וים למומעודדים מפעלים ועסק

מחייבות . דרישות אלו מפעלים ועסקים שיעמדו בדרישות החוקים והתקנות שנועדו להבטיח איכות סביבה נאותה

 בדרישות הסביבתיות. , ההנדסי והכלכלי על מנת לעמוד התעשייה להשקיע משאבים רבים בפן התפעוליאת 

שיפור מתמיד עד לשלב  להינו חיוני על מנת להביא  הסביבתיים,    גורמי ההסדרה פעולה בין התעשייה לבין  השיתוף  

 ההסדרה המלאה הכולל פיקוח, קיום מערך ניטור ובקרה שמבטיח זאת לאורך זמן.

אשר מפקח ונמצא בקשר רציף עם    )גורם הסדרה( אזורי, נו רגולטור  כרמל הי–שרוןלאיכות הסביבה  איגוד ערים  

 בעסקיםהסדרה סביבתית  פיקוח ולביצוע    ם אחראי  , מחלקת רישוי עסקיםוככלל, אגף תעשיות    .התעשיות במרחבו

 .במרחב האיגוד

עסקים,  לחוק רישוי עסקים. הרפורמה הנוכחית ברישוי    34הצביעה מליאת הכנסת על תיקון    10/07/18בתאריך  

שמירה על הציבור    - הקרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי" מטרתה ליצור: איזון בין המטרות של חוק רישוי עסקים  

לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה   -מפני נזקים )בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכד'(  

 בעסקים.  

זו   גולת הכותרת של הרפורמה  ו  2012  משנתהמשך ישיר לרפורמה    הינהרפורמה  אותה.  היא   2012- ממשלימה 

לפרסם   יש  עליהם,  החלות  לדרישות  ונגישות  שקיפות  וודאות,  העסקים  לבעלי  לייצר  שבכדי  מפרטים ההבנה 

 .  אחידים
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הרפורמה הנוכחית שואפת לשפר ולייעל את תהליך הרישוי, ובעצם יש לומר תהליכי הרישוי,  משום שהיא מגדירה  

רישו דיפרנציאלי" תהליכי  עסקים  "רישוי  שמה  ומכאן  השונים  העסקים  לסוגי  המותאמים  שונים  ה י  פעימה . 

 .  01/01/19-ראשונה של הרפורמה נכנסה לתוקף בה

 עיקרי הרפורמה:  

 קביעת מסלולי רישוי המותאמים לרמת המורכבות של העסק )מסלול קצר לעסק קטן, בינוני וכך הלאה(. •

לוחות זמנים מחייבים את גורמי הרישוי כאשר אי מענה בזמן כמוהו   – לרישיון  קיצור משך הטיפול בבקשה   •

 כמענה חיובי.

 מבוסס על אמון והעברת האחריות לידי האזרח.   –בעסקים פשוטים: פתיחת עסק על סמך תצהיר של בעל העסק   •

כי    ,עבור השגת הרישיון  ולהשקיע  לבעל העסק "משתלם" להתאמץ   – הארכה משמעותית של תוקף הרישיון   •

 לאורך זמן )בשונה מרישיון שהושג במאמצים וכעבור שנה צריך לחזור שוב על התהליך(.  ברשותוהוא יישאר  

 :  הדגשים במסלולי הרישוי המקוצרים

 .העברת האחריות לבעל העסק -פתיחת העסק על סמך תצהיר של בעל העסק  •

לסתור/להוסיף • יוכל  לא  אחד  פקח  בפיקוח:  הדרג   אחידות  הסכמת  את  לקבל  מבלי  אחר  פקח  דרישות  על 

 .הממונה

 . בחינת העסקים על פי קבוצת סיכון ולא כמקשה אחת  •

 .לוח זמנים מוגדר, אי מתן מענה מצד הרשויות נחשב כאישור •

דרישה לתיקון ליקויים וזאת במטרה לשמור על והוספת כלי אכיפה לעסקים, כגון: קנסות, עיצומים כספיים   •

 הקלות לבעלי העסק לבין מטרות חוק רישוי עסקים.  האיזון בין 

 . הארכת תוקף הרישיונות •

 : A/B/Cקטגוריות המחולקות לפי האותיות  3בתהליך רישוי העסקים ע"י גורם סביבתי מתקיימת אבחנה בין 

• : A    מפעלים שיש להם פוטנציאל לגרום נזק רב לסביבה והם כוללים בין היתר מפעלי כימיה, מפעלי מייצגת

 ציפוי מתכות, תחנות כח, חוות מכלי דלק ואתרי סילוק פסולת. 

• : B    מפעלים שיש להם פוטנציאל לגרום נזק בינוני לסביבה והם כוללים בין היתר תחנות דלק, בתי מייצגת

   . דפוס ובתי גידול של בע"ח

• : C    מייצגת מפעלים ועסקים שיש להם פוטנציאל לגרום נזק מועט לסביבה או נזק מקומי והם כוללים בין

היתר מוסכים, בתי קירור, איסוף והובלת פסולת, ייצור ועיבוד מזון, בתי מלון, מכבסות, יצור רהיטים מעץ  

 ומסגריות.
 

. איגוד ערים  B-ו  Aמסוג    למתן/חידוש רישיונות עסק לתעשיותהמשרד להגנת הסביבה הינו הגורם האחראי  

סביבתיים להעביר תנאים  ואחראי    , כ"נותן אישור",כרמל הינו הגורם הסביבתי המוסמך–לאיכות הסביבה שרון

 הנדרשים לכך. Cלעסקים מסוג ברישיון עסק לרשויות המקומיות 

  ם מסוג דוש/פיקוח על תנאים ברישיונות עסק לעסקיאחראי על מתן/חילאיכות הסביבה שרון כרמל  איגוד ערים  

C  צפון. שיתוף  ומרכז  חיפה,  שוטף בין האיגוד לבין המשרד להגנת הסביבה במחוזות  מקצועי  . קיים שיתוף פעולה

סיורים משותפים  בביצוע  הפעולה בין האיגוד לבין המחוזות השונים במשרד להגנת הסביבה מתבטא בשיתוף ידע,  

למניעת כפל דרישות מן העסקים והעמסה רגולטורית. חלוקת העבודה מול המחזות   ותפות,קבלת החלטות משו

 מיקום גאוגרפי ולפי הפילוח הבא:  ע"פ תנקבע

, זכרון יעקב,  פרדיסזרקא,  -גרבייה, ג'סר א-מנשה, ג'ת, באקה אלמועצה אזורית  חדרה, אליכין,    :מחוז חיפה •

   .  אלונהמועצה אזורית כרכור ו–גבעת עדה, פרדס חנה-בנימינהחוף הכרמל, אור עקיבא, מועצה אזורית 
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מרכז • יונה,    : מחוז  כפר  אזורית  פרדסיה,  ונתניהמועצה  חפר  יח)  עמק  מפעילה  נתניה  סביבתית   ידהעיריית 

שיון העסק. על  יעצמאית הפועלת על אותם העקרונות שבהם נוקט האיגוד בכל הנוגע למתן תנאים סביבתיים בר

 .(ניה מוחרגת מן המדדים אשר מובאים בהמשךכן, עיריית נת

 מגידו   מועצה אזורית  :מחוז צפון •

, והאחריות  אשר להם לא קיימת רשות מקומית ברת סמכות  ,א.ת קיסריה והמרחב הימי מוגדרים כשטחים גלילייםהערה:  

 בידי משרד הפנים. 

ות לחידוש  אל מול הרשויות המקומיות. הרשויות, מתוקף תפקידן, מעבירות בקש  מתקייםשיתוף פעולה הדוק  

מתוכננים או תעשיות ועסקים סביבתיות לגבי חוות דעת קבלת לופונות  רישיונות עסק או בקשות חדשות לאיגוד,

בעיקר    קיימים. האיגוד מסייע מבחינה מקצועית לרשויות המקומיות בהיבטים הסביבתיים השונים ע"פ בקשתם,

ועוד. מעבר לחוות הדעת, מתקיים דיון מול מחלקות    , רעש, אסבסט, חומרים מסוכניםאיכות אוויר, שפכיםבנושאי  

 לגבי כל חידוש או מתן רישיון עסק.   ברשויותהרישוי 

להוביל  כי ניתן  פועלים מנקודת המוצא  במסגרת עבודתם ברישוי עסקים ופיקוח על אותם עסקים,  נציגי האיגוד  

אינו  אינו עומד בדרישות,  במידה ועסק  שיעמדו בדרישות הסביבתיות. אך    , כךעסקיםשל הדרה סביבתית  להס

חד עם יסרב למתן רשיון לעסק, ויפעל יהאיגוד  וגורם בפעילותו למפגעים סביבתיים, אז  מציג נכונות לעשות כן  

 . הפסקת עבודתוהרשות המקומית הרלוונטית ל

ידים ברישוי עסקים )אתר משרד הפנים(  מצ"ב קישור לאתר המפרטים האח

page-landing-https://www.gov.il/he/departments/units/reform1/govil 

 עיקר העשייה של מחלקת רישוי העסקים מחולקת באופן הבא: 

 .Cא. הוצאת סיורי ביקורת ופיקוח לצורכי מתן/חידוש ועמידה בתנאי רישיונות עסקים מסוג 

 רישות הסביבתיות. מעקב ביצוע אחר דרישות האיגוד מעסקים אשר אינם עומדים בדב. 

 חדשים בהסדרה סביבתית.  קיימים וליווי עסקים ג. 

 .B-ו Aליווי ושיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה בסיורי פיקוח למפעלים מסוג ד. 

והעסקים     ברישיונות העסק לכל המפעליםסביבתיים  ליווי ושיתוף פעולה עם המועצות האזוריות במתן תנאים  ה.  

   הרלוונטיים. 

 . Cמסוג לעסקים בקשות למתן/חידוש רישיונות עסק  64 התקבלו באיגוד 2021בשנת 

https://www.gov.il/he/departments/units/reform1/govil-landing-page
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 2021פילוח סוגי העסקים טעוני הרישוי שטופלו בשנת  .60תרשים 

 עסקים מס'  מהות העסק  מס' פריט טעון רישוי 

 1 מילוי מכלים ומכליות  -גז א  2.1

 1 בית מטבחיים  3.1

 1 מכירתם - חומרי הדברה ג  3.4

 בית קירור א  4.3

 לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

2 

 בית קירור ב 4.3

 למזון אחר ומרכיביו

7 

 – טיפול בבשר גולמי ואריזתו  ז 4.4

 טונות ליום 5ביכולת ייצור שאינה עולה על  

3 

 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם  ו 4.6
 

מחומרי גלם מן החי ביכולת   –ייצורו, עיבודו, אריזתו 

 טונות ליום 5ייצור העולה על  

  

מחומרי גלם שאינם מן החי  –ייצורו, עיבודו, אריזתו 

 טונות ליום  50ביכולת ייצור העולה על 

19 

 1 שאינם קפואיםמכירת בשר, עופות או דגים  –אטליז  ג 4.7

 אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים  ב 5.1

 איסופה, הובלתה

3 

 1 הובלה במכליות-קולחים שפכים/  ג  5.3

 2021מספר בקשות רישוי עסקים שטופלו ע"י האיגוד בשנת   .59תרשים 
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2021מספר הבקשות לרישוי עסקים שהתקבלו באיגוד בשנת 
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לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש   ,מכבסה, ניקוי יבש 6.4

 אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

1 

 אירוח ולינה  א 7.1

 פנסיון, אכסניה וכיו"ב בית מלון, 

3 

 1 בית אבות ג 7.1

 הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק   א 8.4

 או לשליטה בו 

1 

 1 רחיצת כלי רכב ג 8.6

 מכונאות כללית, פחחות וצביעה  א 8.9

 )לרבות כלי רכב המונעים בגז( 

8 

 1 מטווח ירי ב  9.1

 ייצור חומרי גלם 10.9

מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי  חומר גלם, מוצר,  

ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו,  -  פרט אחר בתוספת זו 

 ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

3 

 חומרים מסוכנים  ב 10.10

 אחסונם 

3 

 3 מסגריה ג  10.14

 1 ייצור רהיטים-עץ ומוצריו ב 10.16

 65 סה"כ   

 

 2021וי שטופלו בשנת פילוח סוגי העסקים טעוני הריש .61תרשים 
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   במסגרת חידוש רישיונות עסק פיקוח

פקח  בחון וללהמטרה  .  Cמסוג  המסווגים    בבקשות לחידוש רישיונות עסק, לעסקים  התמקד  2021שנת  בפיקוח  ה

רישוי עסקים( וזאת על שנקבעו להם, על פי סוג הפעילות בעסק )מס' פריט בצו סביבתיים הבתנאים תם על עמיד

 .  מנת להבטיח שמירה על איכות סביבה נאותה ומניעת מפגעים סביבתיים

, כדוגמה, העדר  שונות של התנאים ברישיון העסקברמות    ליקוייםנמצאו  בחלקם  עלה כי  בבתי העסק  מהסיורים  

העדר שילוט ומאצרות    מינרלי( ותכולת מפריד השומנים לאתר מוסדר,/אורגניתיעוד בגין פינוי השמן המשומש )

ליקויים  .  לחומרים מסוכנים  או שנמצאו  לפעילות  אינה מתאימה  כי התשתית  בסיור בעסק  נמצא  במקרים בהם 

במערכת הטיפול באיכות האוויר/שפכים, בעל העסק נדרש להסדרת ליקויים אלו כתנאי מקדים לטיפול בבקשתו 

 לרשיון העסק.  

ה על העברת סיכומי סיור בכתב בסוף כל סיור פיקוח אל בעל העסק. כל  דה בסיורי הפיקוח מורומתודולוגיית העב

הדרישות להשלמות מידע, פעולות מתקנות, תאריכי יעד והוראות נוספות שהובאו לידיעת העסקים השונים בעזרת  

  רק   . באופן זה,לרשויות הרישוי  נשלחוקו בתיק האישי של כל עסק באיגוד ויסיכום הסיור שנשלח אליהם, תוי

ע"פ חוק רישוי    -, אושרו הבקשות לרישיון עסק ע"י האיגוד )כ"נותן האישור"  לאחר הסדרת הליקויים שנמצאו

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

 היתרי רעלים לחומרים מסוכנים )חומ"ס( 
הסביבה לכל עסק המחזיק ברעלים מעל הכמות הקבועה בחוק החומרים  היתר רעלים ניתן ע"י המשרד להגנת  

חומ"ס   )אחסון  הביקורת  ממצאי  את  כוללת  הסביבה,  להגנת  למשרד  מועברת  אשר  הדעת,  חוות  המסוכנים. 

במאצרות, שילוט מתאים, אחזקת דפי מידע של החומרים המסוכנים, אחזקת אמצעים לטיפול באירוע חומרים  

 המלצה לחידוש ההיתר בתנאים נלווים להיתר הרעלים. מסוכנים ועוד( וכן 

  10  -בוצעו סיורים למתן חוות דעת טרם קבלת היתר רעלים, ע"פ בקשת המשרד להגנת הסביבה, ב  2021בשנת  

עסקים המחזיקים חומרים מסוכנים בתחום האיגוד. נוסף על כך, בוצעו סיורים משותפים עם נציגי המשרד להגנת 

לפיקוח על תנאי היתר רעלים. במפעל העוגנפלסט בוצעו שיפורים   OPC-ח אורות רבין, חגית והסביבה בתחנות הכו

משמעותיים באחסון החומרים המסוכנים הכוללים הסדרת מאצרות ושילוט לאחר דרישת האיגוד במסגרת היתר 

 בניה. 

פק בחדרה, אשר מייצר  -נציגי האיגוד יצאו לאירוע שהיה בו חשד לשפך במעורבות חומרים מסוכנים ממפעל סייפ

חומרים לחיטוי, ניקוי וציפוי פירות. לאחר תום הארוע נציגי האיגוד ביצעו תחקיר ראשוני, נתנו הנחיות לשיקום  

 ופינוי החומרים והעבירו דיווח למשרד להגנת הסביבה.

 אסבסט
חוות דעת מקצועית    לעובדי האיגוד ישנה הסמכה ורישיון כסוקרי אסבסט. בעל רישיון סוקר אסבסט מוסמך לתת

על מצב אסבסט בנכס לרבות המלצות על אופן הטיפול באסבסט ולטפל בפניות ציבור בנושא אסבסט. חוות הדעת 

בוצעו  סקרי אסבסט לשני בתי ספר   2021בשנת  ניתנת על פי הזמנת המשרד להגנת הסביבה או הרשות המקומית.  

 רטי.)אחד פרטי ואחד מטעם הרשות המקומית( ולגן ילדים פ
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 אגף

 ,כנוןת ינוך,ח

 קיימות 

 וניו מדיה
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כרמל מתמקדת בצמצום ההשפעות השליליות -המדיניות הסביבתית של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

אגף זה מתכלל  של פעילות האדם ובהקטנת הצריכה והשימוש המואץ במשאבי הטבע. כפי שניתן לראות בפרק זה,  

את מגוון ההיבטים ההומאניים שבאיכות הסביבה. בשונה מהאגפים האחרים באיגוד, המתמחים במתן פתרונות  

לזיהומים סביבתיים כמו אוויר, קרקע, מים, תהליכי יצור, רעש, קרינה, זיהום אור, וכו' אשר דורשים הבנה וידע 

פיסיק ביולוגיה,  כימיה,  )הנדסה,  מדויק  מדע  שבתחום  מוכווני  האנושיים  בהיבטים  מתמחה  זה  אגף  וכו'(,  ה 

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  

ושמירתן   האקולוגיות  המערכות  לתכלול  תמידית  התייחסות  כדי  תוך  לפיתוח,  שימור  בין  האיזון  ועל  הסביבתי 

ושילוב ערכיו בציבור התושבים מתפקדות, כפי שיורחב בתת הפרק הבא. העוגן השני באגף הינו תחום הקיימות  

ובקהילות במרחב האיגוד. לכך חותר האיגוד בעבודתו בהיבט הקיימות ובשנה האחרונה, כפי שניתן לראות בתת  

הפרק "קיימות", נעשה מאמץ רב והושקעו כספים לא מעטים על מנת לחזק את ערכי הקיימות, הן בתוך הארגון  

העוגן השלישי הינו תחום החינוך הסביבתי או החינוך לקיימות. החינוך  והן בקרב ציבור התושבים במרחב האיגוד.  

באיגוד מתמקד בהטמעת ערכי הקיימות, איכות הסביבה והשמירה על הטבע, במוסדות החינוך הפורמאלי והבלתי 

ת  . החינוך הסביבתי מכיל בתוכו עשייה רבה המתאפיינת בתהליכים ארוכי טווח, כאשר "זריע18פורמאלי עד לגיל  

הזרעים" של ערכי הסביבה ויחסי האדם והטבע בקרב הילדים בהווה נותנת את עיקר פירותיה כאשר אותם ילדים 

גם לדורות  ערכי החינוך הסביבתי  ויעבירו את  ותקווה שינחילו את שלמדו  כוונה  מגיעים לעולם הבגרות מתוך 

החינוך בתחום  באיגוד  העשייה  על  ומפרט  מרחיב  חינוך  הפרק  תת  האחרונה  הבאים.  בשנה    .הסביבתי 

של האתר   פתשוט  הרכזת ניו מדיה, אשר אחראית על תחזוק  –הזרוע ההסברתית  כולל גם  חלק מהאגף  ,  בנוסף

ושל העמוד הפייסבוק. אנו רואים חשיבות רבה לתקשור הנעשה באיגוד בכל האגפים לציבור ובנוסף דרך חומרים  

 ים מסרים התומכים בערכי האיגוד, הקיימות והחינוך הסביבתי. שיווקיים ותחזוק הרשתות החברתיות אנחנו מעביר

 תכנון סביבתי  

ההבנה  גוברת  כך  הציבורי,  היום  מסדר  וחשוב  נכבד  חלק  היא  שקיימות  ההכרה  בעולם  וגוברת  שהולכת  ככל 

ו  שבעזרת תכנון קשוב לסביבה ופיתוח מתחשב בה, ניתן יהיה למנוע בעיות ולשפר, לאין ערוך, את איכות חיינ

וחיי ילדנו. חיי האדם המודרני כרוכים בביצוע שינויים בלתי פוסקים בסביבה בה הוא חי. השינויים כוללים בין  

)  –   שונים  לייעודי קרקעיה  יהשאר: עיבוד האדמה לצרכי חקלאות, בנ מגורים, תעשייה, מסחר,  מטרות שונות 

האיגוד מאמין כי הפיתוח למטרות   וכד'.   אנרגיה, חציבה וכרייה, סלילת דרכים, ניצול משאבים לצרכי  (תיירות

שמירת שטחים פתוחים   – חשובות אלו צריך להיעשות תוך שימור של ערכים נוספים שאינם בניה הדורשים תכנון  

לציבור, שטחים פתוחים טבעיים, שמירת המערכות האקולוגיות, שמירת הנחלים וחופי הים כמערכות אקולוגיות 

 בסביבה.   ושינויים אללת את המסגרת החוקית והמספק ןה והרישוי ן ת התכנוומערכ מתפקדות. 

שואף להטמיע את נושאי איכות הסביבה השונים   , המתאפיין בראייה אינטגרטיבית ורב תחומית,התכנון הסביבתי

ובבקשות להיתרים המוגשים   תב"ע(-)תכניות מתאר ותכניות מפורטות  תבתוכניוכבר בשלבי התכנון הסטטוטורי  

ובמגזר העסקי. כל זאת ברמה  יהןעל פ ולהטמיע תפיסות סביבתיות במדיניות הממשלה, ברשויות המקומיות   ,

הארצית אל מול גופי התכנון המרכזי, ברמה המחוזית, וברמה המקומית אל מול השלטון המקומי והוועדות התכנון 

 ברשויות. 

ה כוללת  י לטות תפיסות תכנוניות של ראיהראייה הסביבתית המתקדמת שואפת להטמיע בקרב הרשויות ומקבלי הח

 א.קיימ-פיתוח בר  בשפת התכנון שיקולים של ותהנקרא ,וארוכת טווח
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תכנון סביבתי מעודד ומקדם נושאים כגון תחבורה בת קיימא )תחבורה באמצעים מגוונים: אופניים, אוטובוסים, 

המזהמים באוויר בקרקע ובמים, הפחתת החשיפה נתיבי תחבורה ציבורית, רכבת כבדה, רכבת קלה וכד'(, הפחתת  

לקרינה מסוגים שונים, לזיהום רעש וזיהום אור, התחדשות עירונית, שמירה על שטחים פתוחים לציבור ולטבע, 

שמירה על חקלאות מקומית, התחשבות בתנאי מיקרו אקלים )רוחות וזמני חשיפת מבנים ורחובות לצל/שמש(,  

 ן אוכלוסיות, צרכים ושימושים, וכל זאת תוך מחשבה צופה פני עתיד. הנגשת המרחב הציבורי למגוו

ונותן את חוות דעתו   הכנת תוכניות מקומיות ומפורטות  מלווהבמסגרת העבודה השוטפת בתכנון הסביבתי, האיגוד  

 ואדריכלי הוועדותהאיגוד באופן שוטף למהנדסי    מייעץ . בנוסף,  גם לתוכניות מתאר ברמה הארצית )תמ"אות(

, ולעיתים אף מהווה "זוג עיניים נוסף" בשטח ובעדכוני המקומיות בנושאים סביבתיים הרלוונטיים לתחום עיסוקם

עסק.   ובתי  למפעלים  שניתנו  קודמים  ואישורים  מהיתרים  חריגה  וישנה  במידה  הסביבתיים הוועדה,  התנאים 

ובהמשך  (  4טופס    -גמר )בעבר נקרא    תעודות  במתן היתרים,  )בתמיכת הרשויות המקומיות(   הנקבעים ע"י האיגוד 

)תעשי האזור  תושבי  של  בסביבתם  הכלכלית  שהפעילות  מבטיחים  עסק,  ברישיונות  מלאכה,    מסחר,   ה,יגם 

אירועים גני  מטרדים  ,מסעדות,  במינימום(  )או  ללא  תפעל  וכד'(  לולים  האנושית לסביב  ומפגעים  רפתות,  ה 

של  השתתפות  והטבעית.  המוקדמים  בשלבים  מאפשרת  ותהגיבוש    האיגוד  האינטרסים את  כניות  הבטחת 

 .הסביבתיים לטווח הארוך

ת  מימושן  סביבתית,    פיתוח  כניותושל  לפגיעה  פוטנציאל  מהווה  בדיקה  כן  -ועלרבות  של  ביצועה  את  מחייב 

לפגיעה כניות והמבנים אשר מהווים פוטנציאל  וכנית אל הפועל. מגוון סוגי התוסביבתית, טרם הוצאתה של הת

ה ביותר  יסביבתית  נרחב  כבישיםות)נו  מפעלים,  עיר,  בניין  ו מחצבות,   ,כניות  מבני  מבנים  חקלאיים,  מתקנים 

.  הייחודית ל  -  של כל סוג תוכנית  הכאשר השפעתכו'(,  מסחר, מתקני קיט ונופש, מרפאות ובתי חולים, מסעדות ו

, לצד פוטנציאל יצירתם  הסביבהויר ממנו אל  פליטת מזהמי או  יאלדוגמא, השפעתו הסביבתית של כביש חדש ה

 בפליטת שפכים  ו של בית חולים היא של מטרדי רעש כתוצאה מתנועת כלי הרכב. לעומת זאת, מרבית השפעת

ו/או פסולת. מבנים חקלאיים מהווים פוטנציאל לפגיעה סביבתית הן על ידי יצירת מטרדי ריח והן על    מסוכנים

 ה.  לסביב ידי הזרמתם של שפכים מזוהמים

חוות דעת סביבתית. מטרותיה    הצגתלעיתים    תה של פרויקטים שונים, נדרשיל מנת לבחון תוכניות או היתרי בניע

הערכת השפעתה של הסביבה (  2)  ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות של הפרויקט   ( הערכת1: )של חוות דעת זו

חוות  יים.  הסביבת  מטרדים/ר ולמנוע את המפגעיםקביעת הצעדים בהם יש לנקוט על מנת למזע(  3) על הפרויקט

הדעת סוקרת את כלל המשתנים: מיקום המבנה וההשפעה על איכות החיים במקום, השפעת פעולות הבנייה על 

בנוסף, על חוות הדעת הסביבתית לערוך השוואה  .  הסביבה, אופי העבודה ופוטנציאל הזיהום והפגיעה הסביבתית

או   והערכים המקובלים ברשויות בין המצב הקיים  וישנה הפרה או סטייה   -  הפוטנציאלי לבין התקנות    במידה 

 טרם גרימת נזק משמעותי ב  עוד  וזאת  ,מציגה חוות הדעת המלצות לתיקון המפגע והרחקתו  מהמותר והמקובל,

 לסביבה והאדם.  

 מקומיות לתכנון ובנייההמרחביות וההוועדות 
 הוועדות מקומיות לתכנון ובנייה: עשר ידי המתכנן הסביבתי שלו בכרמל מיוצג על -איגוד ערים שרון

 אלונה.-בסמכותה המועצות האזוריות מנשה ו – אלונה-לתכנון ובנייה מנשה רחביתמה ועדהוה .1

  – שומרון(  בעבר הייתה קרויה ועדה מקומית) " שובי הברוןיי"לתכנון ובנייה  המרחבית הוועדה .2

 זרקא ועוד.-בסמכותה נכללות המועצות זכרון יעקב, בנימינה, אור עקיבא, פרדיס, ג'סר א 

 גרביה בלבד.  -בשטח האיגוד ג'ת ובאקה אל –ואדי ערה"  -עירון"לתכנון ובנייה  רחביתמה ועדהוה .3

בשטח האיגוד נמצאת המועצה האזורית מגידו ובתוכה   –" יזרעאלים"לתכנון ובנייה  המרחבית ועדהוה .4

 ארק תעשייה ומדע "מבוא כרמל".פ
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 בשטח האיגוד נמצאים היישובים פרדסיה ואליכין. –" שרונים"לתכנון ובנייה  המרחבית ועדהוה .5

 מקומית לתכנון ובנייה חדרה ה ועדהוה .6

 מקומית לתכנון ובנייה חוף הכרמל ה ועדהוה .7

 חפר -מקומית לתכנון ובנייה עמקה ועדהוה .8

 ובנייה פרדס חנה כרכור מקומית לתכנון ה ועדהוה .9

 מקומית כפר יונהה ועדהוה .10

כל הבקשות ל  סביבתיות  חוות דעת   בהמשך להן מגיש לוועדות, ושונותנוכח האיגוד בישיבות וועדות התכנון הות אלו  במסגר

. במהלך  השונים  בנייהההשלכות סביבתיות, וקובע את התנאים הסביבתיים להוצאת היתרי  הטומנות בחובן  להיתרי בנייה  

ותעודות גמר. וזאת    בקשות להיתרי בנייה   240-לכ  וניתנו התייחסויות סביבתיות   , נבדקו,הועברו לטיפול באיגוד  2021שנת  

 . 2020בשנת   279-בהשוואה לכ

 

)עירוני היישובים  בצורת  רבה  שונות  קיימת  הטרוגני.  היותו  הוא  האיגוד  הבולטים של  כפרי( -אחד ממאפייניו 

גניות (, ובצרכים המקומיים, הן הפיזיים והן החברתיים. הטרודתיים -, חילוניםערבים-תושביהם )יהודים  מאפייניב

 זו משפיעה על מגוון הנושאים בהם מטפל התכנון הסביבתי באיגוד. 

  , לולים,אורוות מסגריות, נגריות,  רפתות,    מוסכים, ,  היו: מבני תעשייה, תחנות דלק  הבקשות להיתרי בניה  כללבין  

, מסעדות ובתי מרכזי ספורטמרכזים מסחריים,  בתי מלון,    , חניונים תת קרקעיים,בתי אריזה וחממות  דירי צאן, 

( בריכות שחיה  אירועים,  גני  ופרטיותקפה,  ו  (,ציבוריות  דגים  בפאנלים מאגרי מים  בריכות  קירוי שלהם  כולל 

 (, והצבת פאנלים סולאריים על שטחים/מבנים חקלאיים או קירוי חניונים..p.vסולאריים ) 

אשר טופלו באיגוד בשנת    ה ואישור לתעודות גמר יי בנירדוגמאות מרכזיות לבקשות להית

2021 
 

תחום משמעותי הצובר תאוצה ברחבי האיגוד, הוא הקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיית השמש על גבי  

הוציא האיגוד   לדוגמא  כך  דגים.  ובריכות  למקנים הפוטומאגרים  גמר  לתעודת  וולטאיים במאגר -אישור 

 : הבונים

 : 01/04/21 –וולטאי -מאגר הבונים כולל כיסוי פוטו –( 4אישור לתעודת גמר )טופס  .3

 "מאגר הבונים" – הנדון: בקשה לתעודת גמר 
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 2021התפלגות בקשות להיתרי בנייה שניתנו להן חוות דעת על ידי האיגוד בשנת  .62תרשים 
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 152378שמספרו  02/06/20. מכתבנו מתאריך 1סימוכין: 

 20/10/29, מכון התקנים,  HDPE. אישור לבדיקת יריעות2

   5 חלקה: 10989 גוש:

 0361097-303 תכנית חלה:

 מאגר הבונים. - 4בקשה לטופס  מהות הבקשה:

 מעובד ומוחזק כיום ע"י קיבוץ הבונים. השטח נמצא דרומית לשטחי צרופה,המאגר מוצע על שטח  כללי:

. מאגר  דונם 505-השטח הינו בגודל ברוטו של כ. סך כביש החוף -  2צפונית לשטחי עין איילה ומזרחית לכביש 

 ן צבי(. זה מיועד להשקיה חקלאית והוא מכיל מי קולחים אשר מקורם במכוני טיהור חוף הכרמל )ניר עציון ומעיי

 מגה וואט.     16יש לציין שמאגר זה מרושת בפאנלים סולאריים אשר הספקם המתוכנן הינו 

האיגוד תומך ומקדם פרויקטים מסוג זה אשר מעודדים ייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים על גבי שטחים  

 . וזאת כמובן לאחר בדיקה שלא תתקיים פגיעה אקולוגית במאגר וסביבתו. קולחיםמופרים, ובמקרה זה על מאגר 

 יור וההשלמות לאחריו: . להלן ממצאי הס 21/03/21לצורך בחינת הבקשה, בוצע סיור במקום בתאריך 

המאגר מכוסה כמעט במלואו בפאנלים סולאריים, ובהמשך יכוסה שאר המאגר.    -  כיסוי סולארי של המאגר •

 ברווחים אשר יוותרו, יושמו רשתות, על מנת  למנוע היתפסות עופות בין רווחי הפאנלים הסולאריים.

למאגר  • איטום  יריעות    -   יריעות  ידי  על  במאגר  איטום  בוצע  מים,  חלחול  למנוע  מנת  בהתאם  .HDPEעל 

 (.2 לדרישות האיגוד, הועבר אישור המעיד על טיב הלחמת היריעות )ראה סימוכין מס'

יוצא     ,שכאשר מאגר הבונים יכנס לפעולה  במהלך הסיור ולאחריו, הובהר על ידי נציגי היזם,  -   היתר רעלים •

צורך ההכלרה המבוצעת בו. לאיגוד הועברו היתרי הרעלים של שאר המאגרים הפעילים של ל  לו היתר רעלים

 אגודת המים, אשר החומרים המופיעים בהם זהים לאלו שיאוחסנו במאגר הבונים. 

 תותקן בהמשך. מערכת בקרה אוטומטית לדיווח גלישותע"פ דברי נציג היזם,   - בקרת גלישות •

 הנחיות האיגוד להמשך ביצוע: . (4מניעה לאישור הבקשה לתעודת גמר )טופס האיגוד קובע כי אין 

 . המאגר יחויב בהיתר רעלים בתוקף.1

 . תותקן מערכת בקרה למניעת גלישות. 2

 . המאגר יכוסה באופן מלא בפאנלים סולאריים ויושמו רשתות ברווחים הנוצרים. 3

 

 )צילום: מי חוף כרמל(  במלואו בשטח המועצה האזורית חוף הכרמל המאגר מכוסו  .13איור 
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גנרציה כמו בדוגמא המובאת -מתקן לקו  ואהיבט נוסף של תכנון ובניה לטובלת ניצול מקסימלי של אנרגיה ה

 : להלן

 :03/05/21 –גנרציה במפעל "גלעם"-. חוות דעת להיתר בניה למתקן קו2

גלעם:  מהות הבקשה קו  )בקיבוץ מענית(  מפעל  וקיטור בשיטת  לייצור חשמל  להקים מתקן  גנרציה  -מבקש 

על מנת זהות  יחידות    2-המתקן מורכב מ.  מהחום השיוריתוספת קיטור  ו  ואטומג  4.9של    כולל  חשמלבהספק  

. כאשר כל יחידה מצוידת בארובה בגובה כל השנה  של המתקן לאורךהפעלה גמישה ורציפה  לאפשר למפעל  

(. צריכת הקיטור במפעל גלעם Stroke Lean Burn 4) פעימות  4מסוג   של היחידות הינם מ'. המנועים  15של  

 הינה כתלות בביקוש של המוצרים השונים ואינה משתנה משמעותית במשך השנה .  

השורפים גז טבעי ובנוסף  שעה באמצעות שלושה דוודי קיטור/טון 40-כ של קיטור  ייצור  במפעל קיימת יכולת

 לספק למפעל בנוסף לקיים צפוי גנרציה-הקו טון קיטור/שעה. מתקן 2עד  של קיטור ייצור ביכולת ביוגז דוד

גנרציה  -הקו   מתקן  היום ע"י דוודי הקיטור. מהקיטור המיוצר  חלק טון קיטור/שעה אשר יחליף   2.66-עוד כ

 טבעי.   גז ספקתאויושבת בהעדר  במפעל קיטור צריכת יופעל כשאין לא

. הגובה נקבע בחישוב על בסיס עמידה בתקני ' מ  15גובה הארובות המתוכנן הינו  :  גובה הארובה ופתחי דיגום 

המתוכננת. נדגיש כי כל חישובי פיזור המזהמים   הארובה את  המאפיינים , ופרמטריםTALUFT 2002פליטה של  

פליטה תקני  על  עמבוססים  אך  ארובות ,  דיגום  פתחי  בתקן.  לעמידה  יצרן  התחייבות  התקבל  לא  זאת  ם 

ארובה  למדידות  מקובלים  אינם  אלה  פתחים  קיטור.  לדוד  לכניסה  מהמנוע  היציאה  בין  נקבעו  המתוכננים 

 והדרישה הינה לתכנן פתח דיגום בארובה לפני היציאה לסביבה.

חזויה אויר  פיזור  הוגש  :  איכות  חישובי  מסוג  סקר  מודל  הרצת  שכלל  מזהמים    AERMODמזהמים  לפיזור 

לבחינת השפעת פליטות מתחבורה. הסקר בוצע   CAL3QHCRשמקורם בתעשייה כמו כן בוצע הרצת מודל מסוג  

 גנרציה.-ק"מ מיחידות הקו  5( ברדיוס של NO2וחנקן דו חמצני ) NOxלריכוזי תחמוצות חנקן 

הח המרכיבים  אחד  הינו  מטאורולוגי  המודלקובץ  בהרצת  בקובץ    .שובים  שימוש  נעשה  הסביבתי  במסמך 

- מטאורולוגי הבנוי בחלקו מנתוני תחנת ניטור בברקאי עם השלמות של כיוון ומהירות רוח מתחנה באום אל

מ' בתחנת ברקאי ואילו נתוני קרינה    48מ' מעל פני הים לעומת גובה של    160קוטוף אשר נמצאת בגובה של  

 ונתוני חלקיקים נלקחו מתחנה בפרדס חנה.נלקחו מתחנה המעפיל 

הקובץ   איכות  על  משפיע  הנתונים  במקור  השינוי  כיצד  השוואה  הוצגה  לא  הסביבתי  המסמך  במסגרת 

המטאורולוגי וכן מדוע לא כל הנתונים נלקחו מתחנה אחת )פרדס חנה( בה יש רציפות נתונים. נתוני פליטה  

פשית עם מרווחים קטנים למרות שמדובר בציר תנועה מרכזי וכי  מתחבורה צוין קטע דרך בו הוגדרה תנועה חו

נפחי תנועה ללא ציון שנת   7.1כמו כן מוצגים בטבלה    stop&goואף    heavyשעות רבות ביום התנועה הינה  

 הבסיס של הנתונים והאם בוצע גידול בנתונים. 

שנתי( המשפיעה לכיוון   24%חית )ע"פ שושנת הרוחות, הרוח השכיחה באזור הינה רוח חלשה בגזרה צפון מזר

 32%)יציב מאוד( אשר עלול לגרום לריכוזים גבוהים בסביבה הוא    Fדרום מערב. השכיחות של מצב יציבות  

 שנתי. 

 : ממצאי הסקר עולה כימ

 של תחמוצות חנקן או חנקן דו חמצני באף תרחיש שנבדק.מתקנות אויר נקי, לא צפויות חריגות  •

גנרציה מעבר לגדר מפעל גלעם בשטחים -המרביים מתקבלים בסמיכות למיקום יחידות הקוהריכוזים  •

 פתוחים. 
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על כן  ,  מיקרוגרם למ"ק  200חריגות מהריכוז השעתי בשנה מעל ערך של    8התקן הסביבתי מאפשר    :2NOריכוז  

אחוזון   תוצאות  מול  נעשתה  פי  99.9הבדיקה  של  עליה  על  מצביעות  התוצאות  מענית    2NOבריכוז    2.  באזור 

מהפעלת המערך החדש לעומת המצב הקיים. עם זאת מבדיקת הריכוזים הסביבתיים במצב החדש, מעבר לגדר 

כאשר מוסיפים את ריכוזי הרקע    מפעל גלעם, נמצא כי הריכוזים הסביבתיים אינם עוברים את התקן. יתר על כן 

 מערך הסביבה. 12%מהתקן ובאזורים רגישים לא עולים על  50%לא עולים על  99.9הריכוזים באחוזון 

 ,בכל הקולטים עומדים בתקנות חוק אוויר נקי עבור הריכוז החצי שעתי  NOXריכוזי תחמוצות החנקן    :NOxריכוז  

 . מעבר לגדר מפעל גלעםתחמוצות החנקן  יריכוזב היגנרציה גורמות לעלי-יחידות הקו  . וערך היעד השנתי יממתי

גנרציה עם מקורות הרקע לא  -בממוצע חצי שעתי במצב עתידי של הפעלת יחידות הקוריכוזי תחמוצות החנקן  

מערך הסביבה. הריכוז היממתי המרבי היה    5.1%מערך סביבה והריכוז המרבי באזורים רגישים היה    18%ולים על  ע

 .2%מערך סביבה והריכוז באזורים רגישים היה   10.4%

לצמצום    90%-ביעילות של כבצינורות הפליטה של המנועים יותקנו מחמצנים קטליטיים  ריכוזי חומרים אורגנים:  

כגון מתאן ופורמלדהיד. על בסיס הערכת הריכוזים בפליטה חושבו הריכוזים הצפויים   פליטת תרכובות אורגניות

סביבתי.   תקן  קיים  לו  שרק  מכיוון  פורמלדהיד  של  הריכוזבסביבה  שכל  עולה  החישובים  של  מתוצאות  ים 

)ריכוז    זניחים בהשוואה לערכי הסביבה בכל הקולטים שנבדקו  פורמלדהיד בממוצע שעתי ושנתי צפויים להיות

 באזורים רגישים(. 4%מהתקן בשטח פתוח ועד  15.6%מרבי של 

המתקן מקבל מים מטופלים ממערך טיפול במים הקיים במפעל אשר מספק מים נטולי מלחים גם לשאר    שפכים:

מפרויקט זה לא צפויה עליה בסך כמות המים המטופלים במפעל. ניקוז מים מהמתקן בזמן טיפול או  הדוודים.  

 תקלה ינוקז למערכת השפכים המפעלית. 

לא צפויה .  צנרת גז טבעי קיימת במפעל גלעםהמערכת מופעלת על גז טבעי בלבד ומחוברת לחומרים מסוכנים:  

במתקן יותקנו . מק"ש  1,240תהיה  מתקןהגז הטבעי בצריכת  בתוך ועבור המתקן.  אחרים וגזים אחסנת דלקים

 .המערכת גלאי גז טבעי על פי הנחיית יועץ הסיכונים ועל פי סקר שיבוצע עבור המתקן ואישור

מטר מהמתקן. מבדיקת    10במרחק של    d(BA)  70  היצרן הינו  תהתחייבוהרעש החזוי מהמתקן על פי    רעש:

האיגוד לא צפויים מטרדי רעש במגורים הקיימים בעקבות הוספת המתקן. במידה ותהיה עליה בעוצמות הרעש 

התקנת אמצעים להפחתת עוצמות רעש אשר יביאו לעמידה בתקנות רעש בלתי   שבשל פעילות המתקן יידר 

 סביר תש"ן.

 : איםהאיגוד אישר את הבקשה בתנאים הב

 )תעודת גמר( יהיה באישור איגוד שרון כרמל   4מתן טופס  .1

 מותנה בהגשה לאישור האיגוד:   4אישור מתן טופס   .2

הנדרשים ותרשים לרבות החישובים    נספח התאמת מרפסות ומשטחי דיגום ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה •

 הארובה, סימון גובה הגג, סימון פתחי דיגום בתרשים יש לציין: קוטר הארובה, גובה  מפורט של הארובה.  

 דיגום.  ה משטח/תחתונה ותוכנית מרפסתמהפרעה עליונה ו מהפרעה מרחק  )מספר, אורך וקוטר הפלנג'ים(,

 יש להגיש לאיגוד התחייבות יצרן הכוללת פירוט של סוג המנוע והתחייבות לעמידה בערכי פליטות מזהמים. •

 להתקנת גלאי גז טבעי. סקר סיכונים והמלצות  .3

כי במהלך שנת   לציין,  יש  כן,  קו  2021כמו  גמר למתקן  לתעודת  גם אישור  נוסף -הוציא האיגוד  גנרציה 

 "גרנות".  –במפעלי אמבר 
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דוגמא נוספת לחוות דעת להיתר בניה, שגם היא עוסקת בתחום האנרגיה, היא חוות דעת לשינויים 

ערכות למכירת חצי מהאתר לגורם פרטי )כחלק מהרפורמה  מבניים המבוצעים בתחנת הכח "חגית" כהי

 הממשלתית במשק החשמל(

 :30/09/21 -היערכות למכירת אתר חגית שלב ב' –. חוות דעת להיתר בנייה 3

 שלב ב':  -הערכות למכירת אתר חגית  – 20210034הנדון: בקשה 

 ומתחם חומרים מסוכנים ע"ש חברת החשמל לישראל )חח"י( בור תמלחת

 . 1נספח  – 5/04/21, 25/03/21. מכתבי בקשה להשלמות שנשלחו מהאיגוד לחח"י בתאריכים 1סימוכין: 

 . 15/06/2021. השלמות שהתקבלו מחברת החשמל בתאריך 2                                     

 , מ.א. חוף הכרמל 901כתובת: רחוב אתר "חגית" 

  23, 18, 3, 1, חלקות: 11355גוש: 

 3, 5, 14, חלקות: 11356גוש: 

 24, חלקה: 12020גוש: 

 5/3/ב/10תמא/ :תוכנית חלה

מבנים, משטח פריקה, גדר היקפית ושער; מתחם  5בור לאחסון תמלחת; מתחם חומ"ס הכולל: : מהות הבקשה

מכולות על משטח בטון; הסדרת מבנה בית מלאכה; מתחם שער כניסה הכולל   5מחסן כללי מקורה בסככה הכולל 

למעבדה מחדר חשמל   9ביתן שומר, ממ"מ גדרות ושערים; הסבת חלק מקומה במבנה קיים )בהיתר( של יח' 

 כימית )ללא שינוי בשטחים(; כבישים ומדרכות פנימיים; הריסת סככה ומבנה קל; 

 : 20-ו 19להלן ההשלמות שהתקבלו לגבי מתחם חומ"ס חדש עבור יחידות : התייחסות כללית

הסביבה. ההפרדה בין סוגי  להגנת היתר הרעלים של המשרד דרישות על פי חח"י הצהירו כי המתחם מתוכנן

 לאש גבוהה עמידות התאים עשויים מחומר קשיח בעל 5הרעלים השונים תתבצע בתא נפרד לכול סוג חומר.  

ממשאיות שינוקז   אויר, כל תא איחסון ינוקז לבור איסוף. בנוסף, מתוכנן משטח פריקה של חומ"ס מזג ופגעי

 לבור איסוף נפרד. לא הועברה התייחסות לנושא פסולת חומ"ס.

במעבדה יוחזקו חומרים מסוכנים באריזות קטנות,  השלמות שהתקבלו לגבי הסבת חדר במבנה חשמל למעבדה:

באמצעות מפוחי  מהמנדפים תתבצע ר האווייניקת במעבדה יוצבו שני מנדפים בעלי תקנים.  לשימושי מעבדה.

 .ללא ארובות אויר שיוצבו על גג המבנה 

 לאור המפורט לעיל, אין מניעה מהיבטים סביבתיים לאשר את הבקשה בכפוף לתנאים הבאים:

 בכפוף לסיור במקום.   ן, אשר יינת4אישור האיגוד לטופס  •

 הגשת תוכנית לאישור האיגוד להסדרת אחסון פסולת חומ"ס אשר תעמוד בתנאי היתר הרעלים. •

 

 05/04/21: מכתב שנשלח מאיגוד ערים לחח"י, בבקשה להשלמות נוספות, מתאריך 1נספח 

 לכבוד:

 חברת החשמל לישראל 

 

 היתר שלב ב': בקשה להשלמות-חגית אתר  מכירתהנדון:  

                                      

 1,2,  מגרש: מתחם 6,7,8,13,14,  חלקות: 11356גוש: 



207 
 

 1/5/ב/10, תמ"א 5/ב/10תוכניות חלות: תמ"א 

מבנים, משטח פריקה, גדר היקפית ושער, מתחם  5מהות הבקשה:  בור לאחסון תמלחת. מתחם חומ"ס הכולל: 

מכולות על משטח בטון, הסדרת מבנה בית מלאכה, מתחם שער כניסה  5כללי מקורה בסככה תחתיו, מחסן 

מחדר חשמל  9הכולל ביתן שומר, ממ"מ גדרות ושערים. הסבת חלק מקומה במבנה חשמל בהיתר של יח' 

 למעבדה כימית )ללא שינוי בשטחים(. כבישים ומדרכות פנימיים. הריסת סככה ומבנה קל 

ן חוות דעת מפורטת לבקשה, יש להעביר לאיגוד פרשה טכנית, אשר מתייחסת לכלל השימושים לצורך מת

 המתוכננים  במסגרת הבקשה, לרבות הנקודות הבאות: םוהתהליכי

 - .  מתחם חומ"ס1

 , חדר סוללות וכו'.co2יש לפרט באשר לשימושו של כל חדר במתחם, לרבות חדר  

החומרים המסוכנים אשר יאוחסנו במבנה, לרבות חומצות, שמנים, בסיסים, אצטילן  יש לפרט לגבי סוג וכמויות 

 כיצד הם משונעים. ו ושאר החומרים. יש לציין למה משמשים החומרים, כיצד מאוחסנים 

,  19, 18, 17, 16, 15, 14יש לצרף מפרט התאמה של כל אחד מאזורי האחסון לדרישות היתר הרעלים בסעיפים: 

 . המסמך יוכן כטבלה כמפורט וכל סעיף יפורט בשורה נפרדת 24,  21, 20

עומד/לא עומד/ לא   תיאור התוכנית תוכן הסעיף  סעיף מספר 

 רלוונטי

הפרדה מכל חומר או   א  14

 על...חפץ שאינו ר

  

יש לפרט לגבי סוגי הפסולות המסוכנות השונות, כולל כמויות, כיצד מאוחסנת פסולת החומ"ס ולאן   - פסולת

 היא מפונה.

 יש להוסיף שרטוט של ארובת המנדף בתוכנית.  –. מעבדה 2

 המצוין בשרטוט בור התמלחות.  C.O.T -יש לפרט מה הוא ה - .  בור תמלחות3

 

 26/10/21 –חוות דעת להיתר בניה לדיר צאן בקרבה לצוואר בקבוק במסדרון אקולוגי   .4

 רישוי משק חקלאי )דיר צאן(+סככת כלים חקלאיים ומחסן שירות  – 20210599 מס' בקשההנדון: 

 ע"ש חוסאם סולימאן גנאיים

 27.10.21סימוכין: פרשה טכנית שהועברה לידי האיגוד בתאריך 

 

 באקה אל ע'רביה כתובת: 

 2חלקה:  8755גוש: 

 400ג/כניות חלות: ות

 רישוי משק חקלאי הכולל שתי סככות גידול, מתבן, סככת כלים חלקאים ומחסן שירות.  מהות הבקשה:

 

354-הדיר ממוקם קרוב לגבול תכנית המתאר החדשה )שטרם אושרה( של באקה אל גרביה )תכנית מס'   :כללי

מ"ר בסה"כ והוא מיועד לגידול כבשים ומכירתן לבשר. מבני הדיר   1272-המתוכנן של הדיר כשטחו (, 7172980

 יכללו סככות לגידול וסככה לציוד. תכנית הדיר איננה כוללת מכון חליבה.

 לפי הפרשה הטכנית שהועברה לידינו, להלן ההתייחסות להיבטים הסביבתיים בבקשה:

 ר, מוזנת מרשת מים קיימת.מערכות מים: מערכת המים המתוכננת בדי
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פתרון הקצה לסילוק הזבל יעשה ע"י פינוי באמצעות קבלן מאושר בעל רישיון   -פתרון קצה לפסולת זבל ופגרים 

עסק להובלה, אחסון, עיבוד ושיווק פסולת בע"ח(. הפגרים יפונו למכון פסדים מאושר. בדיר לא ייבנה שטח 

ידי הקבלן ישירות מחצר הרביצה ושבילי ההאבסה אל משאית.  -צע עלמיוחד לאצירה או טיפול בזבל והפינוי יבו

 עבודה זו תבוצע בתקופת הקיץ בלבד ותכלול ניקוי יסודי של כל חלקי הדיר.

מי נגר: מכלול הדיר יהיה מקורה כולו. לפי התכנון מי הנגר ינוקזו אל מזחלות וצינורות מי גשם. צינורות מי  

 לל חיבור בתעלות פתוחות או צנרת לתעלת ניקוז היקפית.הגשם יסופקו עם מתקן קליטה הכו

 חומרים מסוכנים: לא מתוכנן אחסון חומרים מסוכנים. 

 :* המסומן בצמידות לדיר 20/6השפעות שוליים על מסדרון אקולוגי לפי תממ/

 המקומיות נדונה זה מכבר בוועדה המחוזית והועברה להתייעצות והערות הוועדות  20/6*הערה: תממ/

גרביה לבין קיבוץ מצר בסמיכות לשטחים פתוחים טבעיים המופרים באופן -הדיר המבוקש ממוקם בין באקה אל

חלקי. בשל ערכיותם ותפקודם האקולוגי, שטחים אלו אותרו וסומנו כצוואר בקבוק של מסדרון אקולוגי לפי 

 התיקון לתמ"מ שנדון בוועדה המחוזית.

 . מיקום צוואר הבקבוק ביחס למיקום הדיר המבוקש:2קבוק" מתוך תקנון התכנית, . הגדרת "צוואר ב1 -להלן 

 

  

 

 

(, שהועבר גם הוא זה מכבר 06/06/21נספח "המלצות תכנון בתחום מסדרונות" )גרסה מתאריך  20/6לתממ/

חשיבות קריטית לצמצום השפעות שוליים במיוחד ביחס למעברים להערות הוועדות המקומיות. לפי הנספח "יש 

 אקולוגיים, תשתיות ירוקות ובצווארי בקבוק": 

 מצר

 באקה אל גרביה 

 מיקום הדיר 
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 *ההדגשה אינה במקור 

 

( של האמצעים השונים המאפשרים התמודדות וצמצום השפעות  3מופיע פירוט )בסעיף ב בהמשך הנספח לתמ"מ

 שוליים כגון ריחות, רעש, זיהום אור, פעילות אנושית, תנועות מאיימות ועוד.

 נדרש אישור וועדה מחוזית למשק המבוקש לגידול כבשים.  , 400ע"פ תוכנית ג/

ת הסביבה שרון כרמל ממליץ לוועדה המחוזית לשקול מחדש את  לפיכך, לאור הפירוט שלעיל, איגוד ערים לאיכו

מיקום הדיר. ככל שהוועדה המחוזית תבחר, חרף מיקומו של הדיר בצמידות למסדרון אקולוגי קריטי, לאשר את  

הבקשה ללגליזציה של הדיר על כל מרכיביו, האיגוד מציע לדרוש כתנאי לאישורה הגשת נספח מחייב, המפרט 

 כנון לצמצום משמעותי של השפעות שוליים, לרבות רעש, ריח וזיהום אור.את מרכיבי הת

זאת ועוד, ככל שהוועדה המחוזית תבחר לאשר את התכנית ללא הגשת הנספח שהוצע לעיל, ניתן לאשרה בכפוף 

 לתנאים הבאים:

 הפרשה הטכנית שהוגשה לאישור האיגוד תהווה חלק בלתי נפרד מהיתר הבניה. .1

 לא יאוחסנו חומרים מסוכנים. -  חומרים מסוכנים .2

על משטח  ר הוצאת הזבל תעשה במועדים המתאימים )לא בעונות הגשומות(.  הזבל ייאג –פסולת מוצקה  .3

 בטון אשר מונע חלחול נוזלים וזרימת תשטיפים.

 והמשרד להגנת הסביבה.  םהפגרים יטופלו בהתאם לתקנות השירותים הווטרינרי –פגרים  .4

 ס"מ מהסביבה ותהיה עשויה מבטון. 20-רצפת המתבן תהיה גבוהה ב –מתבן  .5

 הנחיות תאורה:  .6

תאורה הנדרשת משיקולים תפעוליים תותקן רק במקומות הנדרשים לכך והפעלתה תוגבל לשעות   -

 הפנסים יפנו אל המתקן ולא יאירו ממנו החוצה. תאורה תתוכנן כך שהפעילות. ה

  (Full Cutיתוכננו גופי תאורה בעלי סיכוך מלא  - אין להתקין פנסים לכיוון השטחים שמחוץ למתקן -

Off כדי למנוע פיזור אור למישורים אחרים פרט לקרקע ( ב  . 

תוך הקפדה כי אין  יתוכננו גופי תאורה בעלי עדשה שטוחה ואופטיקה מתאימה להארת השטח הנדרש,  -

   לדיר.  זליגת אור מעבר לקו האופק ולשטחים שמחוץ 

 ל.כבררת מחד  Tilt=0גופי התאורה יותקנו בזוויות הטיה  -

  Kelvinגוון האור: בשל הקרבה לשטחים פתוחים יש לבחור בגוון תאורה "לבן חם" שאינו עולה על  -

3000 . 

עוצמת התאורה: יש לתכנן תאורה בעוצמה המינימלית הנחוצה בהתאם לאופי הפעילות המתוכננת   -

 לדיר.  בשעות הלילה ולמידת הפעילות. יש להקפיד על עוצמת תאורה אפסית בשטחים הסמוכים 
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מומלץ לשלב התקנת שעון אסטרונומי אשר יאפשר שליטה על מועדי הדלקת וכיבוי האור בהתאם   -

 . לשעות החשכה

 

 תוכניות מפורטות ותוכניות מתאר
מ ומהאיגוד  בבדיקעורב  סביבתיותשתתף  דעת  חוות  ומתן  המתארית,  ל   תכנוניות-ה  מהרמה  החל  תוכניות 

במסגרת   מתוכננותתוכניות מתאר    .פרויקטים מיוחדים  ינויב  כניותתוכניות מפורטות ועד תעבור בית,  נמטרופולי

יות ומקומיות. תוכנית מתאר  ארצית, מחוז  :ברמות השונות והבניה  וועדות התכנון  ובסמכות,  חוק התכנון והבניה

, ואפילו לבתי שמורות טבע  תחבורה,  פסולת,  אתרי  תחנות דלק,  ארצית מיועדת, למשל, לתחנות כוח, מחצבות,

יות שמטרתה העיקרית היתה איגוד כל תכנ  ( 1)תמ"א    1תכנית מתאר ארצית מס'  אושרה    2020במהלך שנת    .עלמין

   , וזאת בכדי לייעל ולפשט את הליכי התכנון והבניה בישראל. אחתהמתאר הארציות תחת תכנית מתאר ארצית 

ניתן למצוא   ומקומיות,  לייעודו של שטח קרקע מסוים.  פירוט  בתוכניות מתאר מחוזיות  יותר באשר  מטרת  רב 

התכנון המקומי, תוך שמירה על ייעוד  פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב  ":  (חוק התכנון והבניהלפי  )  תכניות אלו

הניקיון, הבטיחות,  נאותים מבחינת הבריאות, התברואה,  תנאים  לכך; הבטחת  חקלאי של קרקעות המתאימות 

הביטחון, התחבורה והנוחות ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע ושימוש בה, ובכלל זה ייחוד אזורים למגורים,  

וכיוצא באלה;   ן ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית, היסטורית, ארכיאולוגיתיילתעשייה ולמסחר; שמירה על כל בנ

 ".שמירה ופיתוח על מקומות חשובים מבחינת הטבע או היופי

תכניות והרשויות המקומיות  מינהל התכנון  יזמו  יותר   בעשור האחרון  תכנון  כוללניות, שמטרתן לאפשר  מתאר 

אסטרטגי, להתוות את תכנון הערים/הרשויות לשנים רבות קדימה ובכך לאפשר חופש פעולה נרחב יותר לעבודת 

הוועדות המקומיות. מעבר לתכניות הנדונות במוסדות התכנון ה"מסורתיים" והוותיקים יותר, האיגוד מחווה דעתו  

ות של תכניות המקודמות בשתי וועדות ארציות, שהוקמו על ידי ממשלות שונות בשני גם לגבי השלכות סביבתי

, הועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור )הותמ"ל(  –מנת לזרז הליכי תכנון למגורים  -העשורים האחרונים על

וכניות מתאר ארציות  ת  7-הוציא האיגוד חוות דעת ל  2021במהלך שנת  .  והוועדה לתשתיות לאומיות )הות"ל(

 :ומקומיות, תוכניות בניין עיר ונספחים סביבתיים

    2021 תהתוכניות מתאר שניתנו להן חוות דעת על ידי האיגוד בשנ .63תרשים 

 

 

איגוד ידי ה טופלו בש לתכניות מתאר, תכניות מפורטות ותכניות בינוידוגמאות מרכזיות 

 1202בשנת 

 :opc 2  - 20/04/21תחנת  –/ב 20השגות לתת"ל/ עיקרי .1

3

1
2

1

2

עמק חפר אלונה-מנשה

חדרה ישובי הברון חוף הכרמל

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
https://www.gov.il/he/departments/general/tama_1_about
https://www.gov.il/he/departments/topics/vatmal/govil-landing-page
https://www.gov.il/he/departments/topics/vatal/govil-landing-page
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 ב' 20לתת"ל  כרמל  איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרוןהשגות הנדון: 

 ( 2020נובמבר  – 3)מהדורה  2020ב', בתסקיר השפעה על הסביבה, יולי  20תת"ל  – 2.  או.פי.סי חדרה 1סימוכין:       

 ( 2021ינואר  – 5)מהדורה  2020ב', בתסקיר השפעה על הסביבה, יולי   20תת"ל  – 2. או.פי.סי חדרה 2

 2020. אגירת אנרגיה מתחדשת כתחליף לתחנות כוח פיקריות, המשרד להגנת הסביבה, יוני 3         

 בדבר הסמכת  2017  מאפריל  2592" נכללה בהחלטת הממשלה מס'  2  ח או.פי.סי חדרהוב' "תחנת הכ  20תת"ל  

החלטה זו הוסמכה  לפי  מלאי תכנוני.    לצורך יצירת  וזאת  ועדה לתשתיות לאומיותוגופים פרטיים לקדם תכנית ב

אט בצמידות דופן לתחנה ומגו  800בהספק של    בגז טבעי  מוסקתח  ואו.פי.סי להגיש תכנית לתחנת כ  חברת

 .  20 המאושרת מתוקף תת"ל

לתחנה   כאשר נחל חדרה עובר מדרום  נחל חדרה,  היקוות ובפשטבאגן    מתממוק  2  ח או.פי.סי חדרהותחנת הכ

 . דונם 45על פני . התחנה תשתרע ממערב לתחנה הקיימתון וומתעקל לכיוון צפ

.  Jאו    Hמסוג    64%מגוואט בנצילות של    800מתוכננת להיות יחידה בהספק של    2חדרה  או.פי.סי  תחנת הכוח  

מגוואט(.    899בהספק המבוקש )  Hוהופעלה בעולם טורבינה מסוג    נכון לכתיבת חוות דעת זו, עדיין לא הותקנה 

על כן, אין ניסיון שיוכיח כי אכן כל התחייבויות היצרן, גם בנוגע לפליטות וגם בנוגע לזמן ההפעלה יעמדו  

 בתקנים הנדרשים.

  :התחנה תופעל בשלביות הבאה

מ"ו, בנצילות בעומס מלא    530-טורבינת גז הפועלת במחזור פתוח כ"פיקירית" בהספק כולל של כ  -שלב א'  

   . 42%העולה על 

משולב במחזור    אשר יחד יפעלוגז  הטורבינת  עם  שולבת  אשר תהיה מ קיטורית   טורבינההוספת    -שלב ב'  

 במשק החשמל.  בהתאם לצריכה  62%מ"ו בנצילות בעומס מלא העולה על  800 -בהספק של כ   )"מחז"מ"(

מטר. נציין, כי    60מטר ואחת למחזור משולב בגובה של    40ארובות, אחת למחזור פתוח בגובה של    2יותקנו  

היחידה   לסוג המחזור.  בהתאם  וזאת  יפלט מארובה אחת  הזיהום  כלל  בפועל,  למרות שיותקנו שתי ארובות 

חדרה  או.פי.סי  נה יוזרמו למט"ש חדרה בדומה לתחנת הכוח עם קירור אויר. שפכי התח  24/7תעבוד ברציפות  

1. 

משמעותיות לשכונות המגורים הסמוכות ולסביבה הקרובה. מטרתו של השלכות סביבתיות  לתכנית המוצעת יש  

בפיתוח המרחב לרבות, השפעות מתחנות ת  והסביבתי  ותלמנוע ולצמצם ככל האפשר את ההשפע היא  איגוד  ה

 גז טבעי.   כוח המופעלות באמצעות

  שבעיקרן הסביבתיות    בהשלכות  וב' בהתמקד  20תוכנית תת"ל  מביע את הסתייגויותיו  מ  האיגוד  ,במסמך זה

בנוסף, שם האיגוד זרקור על הפגיעה   . מפגעי הרעשמו, עלייה בהצפות מהנחל  אוויר באזורהתוספת זיהום  

 הצפויה בערכי הטבע והנוף.

 : פירוט השגות האיגוד .1

 בחינת הקמת תחנות כוח חדשות באזור    1.1

האם ראוי להקים תחנת כוח נוספת באזור השרון בו מייצרים כבר היום   -לאור בחינת התסקיר, נשאלת השאלה  

יחידות   רבין  אורות  ניכר מהחשמל המיוצר בארץ?  יחידות    4-1חלק  ושני מחז"מים    5-6)בעתיד בשימור(, 

ועוד יחידות ייצור חשמל קטנות במפעלים   1חגית, מחז"מ או.פי.סי חדרה    צמודים, טורבינת גז בקיסריה, אתר
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 3  -תעשייתיים שונים באזור )אמבר, גן שמואל ועוד(. ראוי להדגיש כי מכלול תחנות אלו נמצא בטווח של כ 

מגה ואט אשר מהווים  4,000-ק"מ בלבד בקו אווירי. תחנות אלו הינן בעלות יכולת ייצור חשמל בהיקף של כ 

 מכמות ייצור החשמל הארצית.    30%-כ

 פריסת מתקני האנרגיה באזור התעשייה בחדרה .14איור 

 

הממשלה להחלטת  היצור    בהתאם  ביחידות  השימוש  הפסקת  )והשארתן    4-1על  רבין  אורות  הכוח  בתחנת 

ישמשו לצרכי גיבוי של רשת החשמל   4-1יחידות ייצור    2022, משרד האנרגיה קבע כי החל משנת  לשימור(

אמצעים להפחתת פליטות גזים לאוויר. בעקבות כך, החליטה הממשלה  יפעלו עם    6-5בלבד וכי יחידות ייצור  

 1,450תחנות כוח פרטיות אשר יופעלו באמצעות גז טבעי בהיקף ייצור של    6לקדם תהליך סטטוטורי להקמת  

 כרמל בפרט.-מגוואט בישראל בכלל ובשטח איגוד ערים שרון

)וגיבוי   ות יצור מבוססות גז טבעייחידמספר לא מוגבל של הקמת ב' מאפשרות  20הוראות תת"ל 

 ב'.20להוראות תת"ל  4.1.1, ללא הגבלת ההספק ובכל סוגי הטכנולוגיות כמוגדר ומורחב בסעיף  סולר(

הגדרות חסרות אלו, משאירות ליזם אפשרויות בלתי מוגבלות בתכנון הסופי המביאות לכך שהתרחישים שנבחנו 

ב' בהתאם  20ים למתקנים שניתן יהיה להקים במתחם תת"ל בתסקיר הסביבתי, אינם מקיפים ולא רלוונטי

להוראות התוכנית. התרחישים בתסקיר נבדקו עבור הספק וטכנולוגיה מסוימים ועל כן כל שינוי הן בהספק והן  

בטכנולוגיה )מס' יחידות ייצור, מס' וגובה ארובות ,סוג קירור ועוד(  יביא לשינוי בממצאי התסקיר ולהשפעות  

בלתי ידועות הנגזרות ממנו. היה ויחליטו משרד האנרגיה והיזם את שיוקם באתר, המסמכים לא   הסביבתיות

יעמדו להערות הציבור ולא תינתן לו האפשרות להציג את עמדתו לגבי התשתית אותה יקימו באתר. בנוסף, 

תיו.  זאת ועוד במידה ובמשך השנים יהיו שינויים, גם הם לא יעמדו למבחן שיתופו של הציבור והצגת הערו

ביתר שאת כאשר אנו מצויים בעידן בו כושר הייצור של האנרגיה המתחדשת גדל ומשתפר בד בבד עם  

הטכנולוגיה לאגירת אנרגיה. האיגוד סבור כי שימוש בדלקים פוסיליים ובגז טבעי כמקור אנרגיה הייתה נכונה 

ת אנרגיה מתחדשים ולייעל את צריכת בעבר. כעת, בתכנון העתידי, יש להגדיל את ייצור החשמל ממקורו

 החשמל.

 איכות אויר   1.2

טון    393,1:  להיות  צפויה  2  סי חדרה. פי. או   ארובה של תחנתההזיהום השנתית שתפלט לסביבה דרך  תוספת   1.2.1

בתחנות כוח אורות רבין המוזנת   5לכמות תחמוצות החנקן הנפלטים מיחידה    דומה  ,כמות זו  .תחמוצות חנקן

כוללתבפחם   הפחת  ואשר  פליטותאמצעי  לסביבה  ת  יפלטו  בנוסף,  ו  348.  גופרית  תחמוצות  טון    174-טון 

   חלקיקים. 
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התוספת כתוצאה מהקמת תחנת  הנחה כי היחידות יעברו לשימור וכן  וזאת ב  4-1לאחר הפסקת הייצור ביחידות   1.2.2

מגוואט. נדגיש כי בניגוד לציפייה שעם הפסקת פעילות )גריטה(    800בהספק של    -  2או.פי.סי    –הכוח החדשה  

טון תחמוצות חנקן בשנה   66,000ממצב קיים של    85%-כמות תחמוצות החנקן תופחת באזור ב  4-1של יחידות  

ולא גריטתם והקמת והפעלת תחנת כוח   4-1ההחלטה  על שימור יחידות    -טון בשנה    8,000-ל כעד לרמה ש

  - בפליטת תחמוצות חנקן לעומת הפליטות במצב גריטה, עד לרמה של כ  100%יה של  יתגרום לעל  2או.פי.סי  

 טון בשנה.   16,500

 

 

 

 

 

 

 

 

)עמוד    יזם  מתחייב  עליהם  הפליטה  ערכי 1.2.3 הנקובים(  269התוכנית  הנמוכים  בערכים  עומדים    סף   כערך  אינם 

של מתקני שריפה גדולים וזאת לאחר הוספת הטכנולוגיות להפחתה הפליטות של    BREF-במסמכי ה  תחתון

חובת עמידה בסף התחתון הינה דרישה מעודכנת של המשרד להגנת הסביבה בקביעת היתרי    ; תחמוצות החנקן

 הפליטה החדשים.

1.2.4 ( הסביבה  להגנת  המשרד  של  פליטות  מחשבון  הרצת  ע"פ  הצפויה  השנתית  הזיהום  כמות :  (PRTRתוספת 

)חומר    , פורמלדהיד גק"  206  -ק"ג, בנזן  2,236  - ק"ג, טולואן  36,129  – תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן  

 ק"ג. 40,016ק"ג ומתאן   682 -  מסרטן(

( הפעלה בשלב ראשון את תחנת  202. האיגוד מתנגד להפעלת תחנת הכוח במחזור פתוח. התכנית מאפשרת )עמ'  1.2.5

בנצילות העולה על ו  מ"ו  530-בהספק כולל של ככוח במחזור פתוח )פיקרית( בשעות עומס שיא של צריכת החשמל  

 א תיחום של זמנים של שלב זה.  לל 42%

חמורות   תבהפעלה של מחזור פתוח יהיו ריבוי של הפעלות והדממות )תופעל לפחות פעם ביום( עם השלכות סביבתיו

יכולת   וללא  פליטה  בהיתרי  מעמידה  מוחרגות  והדממה  בהפעלה  החריגים  הערכים  בנוסף,  מזהמים.  פליטות  של 

 אכיפה על חריגות אלו.

גבוהות. תחנות   ובעלויות  גבוה  אוויר  בזיהום,  אנרגטית  יעילות  במחזור פתוח )פיקרית( מאופיינות בחוסרתחנת כוח  

כי המדיניות  בהשוואה לטכנולוגיות  מאוד  איטיות  עדיין  אלו נדגיש   פיקריות   כוח   תחנות  לקידום  אגירת אנרגיה. 

מאשר תחנות   ת אספקת החשמל בישראל תורמת יותר לאמינו  ת אנרגיה אגירכיום    הקודם וכי  לעשור   נכונה  הייתה

 פיקריות.

המדיניות    בשינוי  צורך  יש,  האגירה  בעלויות  והירידה  המתחדשת  האגירה והאנרגיה  טכנולוגיות  התפתחות  לנוכח

 גזיות   כוח  תחנות  להקמת  הקיימת  את המדיניות  לבחון  יש  כי,  וזאת, לאור העובדה שהמשרד להגנת הסביבה סבור 

 ולעבור   האקלים  משבר  עם  ישראל להתמודד  של  האסטרטגי  הצורך  לנוכח,  בכלל ובפרט, תחנות כוח פיקריות  חדשות

 פליטות.  מאופסת לכלכלה

נוסף על כך, הפעלת תחנת הכוח במחזור פתוח אינה עומדת באמות המידה למתן היתר פליטה מאחר ואינן מנצלות  

 את דלק השריפה ביעילות המיטבית.  

תחמוצות חנקןחלקיקי PM2.5חלקיקי PM10תחמוצות גופרית      תחנה/יחידת ייצור

אורות רבין יחידה 1-2 ]1000 שעות בשנה[

2,288101.5503,609מקור: טופס 3.1.2.2 בבקשה להיתר

 אורות רבין יחידה 3 & 4 ]1000 שעות בשנה[

2,09471.2353,310מקור: טופס 3.1.2.2 בבקשה להיתר

אורות רבין יחידה 5 ]8760 שעות בשנה[

2,4966643262,496מקור: טופס 3.1.2.2 בבקשה להיתר

 אורות רבין יחידה 6 ]8760 שעות בשנה[

2,4966643262,496מקור: טופס 3.1.2.2 בבקשה להיתר

אורות רבין מחז"מ 70 ]8760 שעות בשנה[

2821411411,409מקור: טופס 3.1.2.2 בבקשה להיתר

אורות רבין מחז"מ 80 ]8760 שעות בשנה[

2821411411,409מקור: טופס 3.1.2.2 בבקשה להיתר

חדרה OPC 1 ]8760 שעות בשנה[

613232307מקור: טופס 3.1.2.2 בבקשה להיתר פליטה

חדרה OPC - 800 2 מגוואט ]8760 שעות בשנה[

3481741741392.9מקור: תסקיר יולי 2020 עמ' 271 בהפעלה בגז

10,3471,9891,22516,429סה"כ עם יחידות 1-4
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לקוט"ש חשמל  ביחס  פליטה  הנמוכה של טורבינות במחזור פתוח גורמות לפליטות סגוליות גבוהות )היעילות  

של מיוצ הסגוליות  הפליטות  להלן  בטבלה  לראות  שניתן  כפי  חממה.  גזי  של  והן  מקומיים  מזהמים  של  הן  ר( 

 במחזור פתוח לעומת עבודה במחזור משולב.  2תחמוצות חנקן וחלקיקים גבוהים פי 

 מיוצר  ש"לקוט חממה וגזי מזהמים פליטות                                      

 

  תנועה  מאפייני   עם  הוגדרו  התסקיר   במסמכי   שהוצגו  הדרך   קטעי  כל  –  מתחבורה  הפליטות  השפעת 1.2.6.1

  התנועה  בצירי,  התוכנית  אזור  בכל(  heavy  ל  הכוונה   הנראה   ככל)  קטנים  מרווחים  או עם  חופשית

  התנועה   שאופי  כך   ביום  רבות  שעות  משמעותיים  תנועה  עומסי   קיימים'(  וכד  65,  2  כביש )  המרכזיים

מתייחסים.    ה שעה ביוםזלא ברור על סמך מה נקבע מצב התנועה ולאילפיכך,  .  stop&go  מסוג  הינו

  התחבורה   תרומת  את  מייצגים   הינם  הכבישים  עבור  שנלקחו  הפליטה  ערכי  האם  ברור  בנוסף,  לא

התחבורה  המודל  בהערכות  חוסר   שיתכן  ומכאן   האוויר   לזיהום נתוני  את  לחשב  יש  ההנחיות  לפי   .

התקבלו   בהם  למועדים  המועדים    10בהתאם  את  להציג  יש  המפעל,  בתרחיש  הגבוהים  הריכוזים 

ובהתאם לקבוע את מצבי התנועה.   תנועהלציין  כן,  ווהשעות  יועץ  מול  בנושא  תיאום  בוצע  .  האם 

נפחי התנועה    ונדרש להתאים אתבחלק מקטע הכביש נתוני הספירה הינם ישנים מאוד,  גיש כי  נד

 . גידול בנתונים לרבות התייחסות )שנת הבסיס למצב הקיים(  2018לשנת 

גבוהה   בצפיפות  שריג  רשת  הציבו  לא   התסקיר  עורכי  –  לתחנה  הסמוכים  באזורים  האוויר   איכות  בחינת 1.2.6.2

  טענה   אם  גם.  הפליטה  מקור   לאופי  רלוונטי   לא   כי  בטענה  ממנה  מטר  500  עד  של  במרחק   מגדר התחנה

מאחר ומתוכנן פיתוח עתידי של הרחבת אזור תעשייה, תעסוקה ומסחר  ,  עצמו  למקור  ביחס  מוצדקת  זו

יש חשיבות גבוהה    ו,בנסיבות אל  ממקור הפליטה.  מטר  500-  450  של  במרחק  קיימים מגורים  וכן,

מלקבוע   שריג  של    הגדררשת  למרחק  בודדים   ,מטר  500ועד  רצפטורים  במספר  להסתפק  ולא 

  להיות  יכולה  מהתחנה  שתהיה,  ככל  קטנה,  ותוספת  מאחר  זאת  (. 34ו    36,  38,  33,  32)רצפטורים  

  אלו   באזורים  התושבים  חשופים  אליה  האוויר  איכות  שרמת  ייתכן  מכאן,.  אלו  אזורים  עבור  משמעותית

 . בתסקיר  שהוצג ממה שונה

 רעש  1.3

כוח   הקיימת,ממוק  2י  ס. פי . אותחנת  לתחנה  דופן  בצמוד  התעשייה    מת  אזור  להרחבת  ממזרח  בסמיכות 

נמצאות שכונות מגורים )שכונת יצחק, נווה   4(, מערבה לשטח התעשייה הקיים ומעבר לכביש מס'  1800)חד

 האוצר(.חיים והפועל המזרחי( וכך גם דרומה מעבר למסילת הברזל הקיימת )שכונות גבעת בילוו ו

מצביעות על רמות רעש    הקיים היום  רעשהמדידות    ,2020מאוקטובר    1800במסמך האקוסטי לתכנית חד/     1.3.1

חדרה   סי  פי  או  כוח  ותחנת  התעשיה  אזור  הרחבת  של  תוספת  ללא  בקולטנים 2גבוהות,  ממצאים  של  לדוגמה   .

התקנות    dBA  46-39ובלילה     dBA,MR5  -62-59dBA  45-42ובלילה     MR4  -57-55  dBAהמסומנים   כאשר 

 .  40dBAביום ובלילה  55-50dBAמדברות על 
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ואין שום   1800עיקר ההשפעה של התפשטות הרעש לפי תכנית חד/ תהיה על השכונות הדרומיות מאחר 

חוסם.  זאת,   אובייקט  לעומת  ובשבתות.  בחגים  כמו  רכבות  תנועת  שאין  בעת  בעיקר  תורגש  הרעש  התפשטות 

.יחד עם זאת, שכונות אלו תהינה    4ביות לפרויקט מוגנות כנגד רעש וזאת כתוצאה מהתנועה מכביש  השכונות המער

 חשופות יותר לרעש הנובע מהתעשייה הקיימת והתעשייה העתידית.

במצב התייחסות לרעש הרקע    מניעת רעש בתסקיר של תחנת הכוח עולה כי אין בתסקיר  –  4.7מבדיקה פרק   1.3.2

  ל מקורות רעש קבועים קיימים שרלוונטיים לתקנות רעש בלתי סביר התש"ן, כמוהקיים כתוצאה מפעולתם ש

 ועוד. 1מפעלים מפעלי נייר, מפעל אליאנס תחנת כוח או.פי.סי חדרה 

לאורך כל התסקיר, בדיקות מפלסי הרעש בקולטנים השונים מציגים אך ורק את עוצמות הרעש העלול להיגרם 

, מהרכבת 4ללא כל התייחסות מצרפית למקורות רעש הקיימים מכביש  2 מפעילות תחנת הכוח או.פי.סי חדרה

 ומהתעשייה.

בתסקיר מאופיינים מקורות הרעש של הפרויקט ועל פיהם מבצעים חישוב למפלס הרעש בקולטנים המיצגים 

, מוצגים לצורך הרצת 4.7.2.1שכונות מגורים הסמוכים. אך המאפיינים הללו, כפי שמצוין במפורש בטבלה  

 מודל ואין אחריות שאלו יהיו הערכים בפועל.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפלסי הרעש המחושבים בקולטנים חורגים מהתקנות. על כן, נבחרו שלושה מקורות    4.7.4.2בהתאם לטבלה  

וטרנספורמטור בהן יתוכננו   FinFan Cooler( מבנה קירור אויר , 447רעש: )למרות בתסקיר ארבע מקורות עמ'  

 דציבל. 6,10,14אמצעים שיביאו להפחתה במקור של עוצמות הרעש  

דוח עדכני בתכנית המפורטת טרם קבלת היתר הבנייה מאחר ומידול מקורות רעש להציג  אנו סבורים כי יש 

וחישוב מפלסי הרעש בקולטנים המייצגים את השכונות תואם את שלב התכנון המקדים בו לא כל הנתונים של 

 הציוד מוערכים ללא אחריות כי אלו הערכים שיהיו בפועל. 

 ניקוז 1.4

חדרה כפי שמוגדר סטטוטורית   פשט ההצפה של נחלונמצאת בתחום אגן ההיקוות המבוקשת  תכניתה

כאפיק ניקוז ראשי. מוצאו של נחל חדרה במורדות הצפוניים של הרי שומרון והוא מנקז את אזור  1בתמ"א 

זרימות בסיס הם נביעות במקורות המים  ואל מתנקזים מס' נחלים.  קמ"ר 570צפון השומרון שטח בגודל 

 . ומי ביוב גולמי ממספר ישובים במעלה הנחל קולחיםגלישות מבריכות דגים וממאגרי  הנחל, לאורך
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סי  . פי. או  תחנתבבחינת פשט ההצפה של נחל חדרה והשפעות באזור התכנית במצב קיים ובהשפעת הקמת 

המתוכננת נמצא בהסתברויות שונות ע"פ הנתונים שהתקבלו מרשות הניקוז כי פשט ההצפה בנחל  2 חדרה

  1הינו רחב מאד וחורג לא רק מגבולות "ברך" הנחל ואזור תעשייה אלא גם מתחנת כוח או. פי. סי חדרה 

 .  נמוכות עלול לגלוש גם לאזורים עירוניים מיושבים בעיר חדרה תוהמט"ש הקיימים ובהסתברויו

 

דונם, מגביהה מאופן   50על שטח של   2 סי חדרה. פי. או כח תחנתב', המאשרת הקמת  20תוכנית תת"ל 

)למנוע כניסת מים  20מ'. בכך, תמנע ההצפה בשטח תכנית תת"ל  8.6מלאכותי את הטופוגרפיה לכדי רום 

מכיוון הנחל ( אולם, תהיה העלאה של מפלס המים בשאר השטחים במרחב לרבות אזור התעשייה )הגברת 

אפיק נחל לחיי האדם במצב קיים ללא הסדרה של  ההצפה בשטחים הסמוכים( אשר תעלה את רמות הסיכון

 . חדרה וביצוע תעלת עודפים

 רשת הולכת החשמל   1.5

וזאת ע"פ אמות המידה של  400kVבמתח של  להתחבר לרשת ההולכהמתוכננת ,  2 סי חדרה. פי. או  תחנת

 . רשות החשמל.  החיבור יהיה בקווים עיליים בשל מגבלות שטח

חלופות לתוואי של קווי ההולכה בין התחנה למסדרון החשמל. החלופה   10ע"פ התסקיר נבדקו מעל 

  ,מערבלכיוון מזרח מ חדרה החשמל יעבור מצפון למט"ש. בחלופה זו, קו 10שנבחרה הינה החלופה מס' 

  וןבצדו הצפ ממוקמת  הולכת החשמל נקודת החיבור לרשת . הגזהנחל ודרומה במקביל לרצועת ינוע ו

   מערבי של אתר התוכנית. 
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למסדרון החשמל הקיים, הינה בכך שנדרשת הקמת   2המשמעות של חיבור תחנת הכוח או. פי. סי חדרה 

ביניהם עד חיבורם  תיליםומתיחת  400kVעמודי  10  -ל 8בין של ק"מ והצבה  2קטע קו חדש, לאורך של 

 הקיימים. לקווים

גורמת לשינוי בפרוזדור  400kVבמתח של  לרשת ההולכהוחיבורה , 2חדרה  או. פי. סי חותחנת הכהקמת 

וזאת בשל  1800קווי ההולכה על משמעותיו בכלל ובפרט, מהווה פגיעה ומטילה מגבלות לתוכנית חד/

 מ' מהקו.   50דרישה תכנונית למגבלות בנייה במרחק של  

אלו ההול  , בימים  מערכת  פיתוח  תוכניות  חדשהעומדות  כוח  תחנת  והקמת  חדרה. פי. או   כה  סבורים     2  סי  אנו 

על כל    , לעיר  פריסת הקווים סביב שבמסגרת שינוי מהותי זה, תבוצע הסטת הקווים משטח עיריית חדרה ואליכין.

 לאכלוס רב וקושי התנגדות ותיצור , יוצרתוהפגיעה הקשה בנוף העיר  (,אלמ"ג)מגבלותיהם בתחום איכות הסביבה  

 מקום. ב תושבים

 החלופותחוצים את הישוב.  הלפני כעשור היו פניות של הרשויות באליכין ובחדרה להסטת קווי המתח  

 לידי באו הפארק. חלופות אלו, לא בשכונת המתח קו והטמנת אליכין של מקומי מעקף היו בעבר שהועלו

 פעולה.  והמשך מימוש

 מגבולה הקו  אליעזר, במקטע  בבית המתח  קווי  הסטת עבור משמעותיות החלטות או אפשרויות וכן, לא הועלו 

 ישיר  בקו מ "ק  5במקטע של  צפון מזרח לכיוון אליעזר בית בצפון או חציית  חדרה  לפאתי ועד  אליכין  של הדרומי 

כי  . ניתן לבטלםאנו סבורים,  ולא  כן, יש  ניתן להסיטם.    ,אולם  .קווי המתח נדרשים לחברת החשמל  על 

 ממערכת החשמל הסובבת את המטרופולין המתפתח.   המפגעים הנוצריםלמצוא דרכים להקל על  

השטח שנמצא בין  ש מכיוון  ,העיר  הדרישה להסיט את הקווים בדרום עומס הקווים הכבד בצפון העיר עולהמ

שהועלו לפני  החלופותשנה הקרובות.  20 -עתודת קרקע להתרחבות העיר ב מהווה ,חדרה, בית אליעזר ואליכין

התפתחות העתידית של  נדרש תכנון יסודי שייקח בחשבון אתש וזאת מאחר כיום כעשור אינן רלוונטיות

 .הישובים חדרה ואליכין 

 קווי לרצועת וכניסה  - 6  כביש לכיוון - ממזרח  וחדרה אליכין גבולות על חלופה אפשרית לפתרון הינה מעקף

תידרש לבחינה מדוקדקת  עליון כמובן שחלופה זו  מתח קו עבור בחלופות שנבדק 28 קטע בסיס מתח עליון על

 .ועדות מחוזיות החברה לניהול המערכת וגופי התכנון של הרשויות של גורמי התכנון של הות"ל,

 ערכי טבע   1.6

האיגוד מבקש להתייחס לממצאי סקר הטבע במהלך השנה האחרונה בוצע סקר טבע עירוני בשטח העיר חדרה.  

 בע"ח וצמחים.   –רך שנע
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 נחל חדרה

  מערב השומרון ואת דרום רמות מנשה. שטח אגן   - נחל משמעותי מנחלי החוף, המנקז את צפון  נחשב לנחל חדרה  

 ק"מ  60  -אורכו מתחילתו בקו פרשת המים בשומרון ועד שפכו אל הים הוא כ  -קמ"ר  605  -ההיקוות שלו הוא כ

 יובליו הראשיים הם הנחלים עירון, נרבתה, נחל חביבה, ונחל יצחק ועוד. ערוץ הנחל מוסדר לאורך כל התוואי  .

  ,שבשטחי מדינת ישראל, כאשר במקטע הנחל מגשר "חדרה מזרח" ומערבה אפיק הנחל עובר ליד ברכות דגים

 אזור התעשייה חדרה הקיים, חוות חפציבה וחולות מישור החוף.  

אק מהווה  מסדרון  חדרה"  "נחל  משלושה  את  ולוגי  בתמ"א  האחד  הן  המסומנים  בשכבת   35/1מסדרונות   והן 

הקמת תחנת כוח בד בבד עם הרחבת אזור התעשייה מייצרת    . שות הטבע והגניםע"י רבעבר שהוכנה  המסדרונות

 איומים על המסדרון האקולוגי הארצי ולקיטוע שלו.  

ו מדוקדקת  בחינה  ללא  התחנה  של  בנוסף  כניסתה  אליהם  והתייחסות  שנערכו  האקולוגים  בסקרים  התעמקות 

להשפעות בנייתה על הניקוז )כפי שמפורט בפרק הניקוז במסמך זה( עלולה ליצור בעיה ארוכת טווח למערכות 

 הטבעיות ומתוך כך להשפיע לרעה על תושבי העיר והאזור ולצמצם את אפשרויות הפיתוח העתידיות.  

שלכות הסביבתיות הב' בהתמקד על ה  20תוכנית תת"ל  מ  השגותיואת    האיגוד  מביעבמסמך זה  לסיכום,  

מגורים הלשכונות    יגרמומפגעי הרעש אשר  מו, עלייה בהצפות מהנחל  אוויר באזורה תוספת זיהום    שבעיקרן

בנוסף, שם האיגוד זרקור על הפגיעה הצפויה בערכי .  ללא רזרבה תכנונית לפיתוח עתידיהסמוכות לתכנית  

 טבע והנוף.ה

לסביבה הקיימת והן לסביבה   בעקבות הקמת התחנה המתוכננת הן  האיגוד הציג את ההשלכות הסביבתיות הצפויות

בנוסף מעיר האיגוד במסמך זה את הערותיו על נקודות שמחייבות במרחב.  בדגש על ציבור התושבים  המתוכננת  

 נית. בחינה מחדש בהתאם לתסקיר השפעה על הסביבה שנערך עבור התכ

והועדה המחוזית,   ל "האיגוד סבור שבהתבסס על המובא בחוות דעת זו ומתוקף יכולת בחינת השיקולים של הות

הן בהתייחסותן לריבוי הזיהום והמפגעים אשר מצויים משכבר במרחב והן בראייה את  ציבור התושבים באזור,  

  הניקוז  רעש,  ה יר,  ואוהזיהום    גם על מרכיבי  יוחלט על בחינה מחדש של הקמת תחנת כוח זו. בבחינה זו יש לשים ד

 .  וערכי הטבע והנוף

 

 : 17/03/21 –( 1800חוות דעת לתכנית מפורטת להרחבת אזור תעשייה חדרה )חד/  .2

 

 הרחבת אזור התעשייה בחדרה-1800תוכנית חד/-מסמך סביבתיהנדון: חוות דעת האיגוד ל

 21.11.19. סיכום ישיבה מתאריך 1סימוכין:                                        

   AMCG, אביב 20. מסמך סביבתי מתאריך נובמבר 2                                                   

 

בחדרה  התעשייה  אזור  להרחבת  לתוכנית  שהוכן  הסביבתי  למסמך  האיגוד  דעת  חוות  להלן  לבקשתך,  בהתאם 

בנושאים הסביבתיים עיקריים. יש לציין שבמהלך הכנתו של המסמך הסביבתי נערכה פגישה במשרדי האיגוד עם  

יתנו דגשים והנחיות  ע"י  אשר אמונה על הכנת  המסמך. במהלך המפגש ולאחריו נ  AVIV AMCG -חברת נציגי 

 (.1האיגוד להמשך העבודה על המסמך )ראה סימוכין מס'
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שממזרח לאזור התעשייה הקיים לכיוון מט"ש חדרה ומצפון    במרחבישתרע  החדש  אזור התעשייהע"פ תוכנית זו 

- דרה  בכ י. התוכנית מייעדת את הרחבתו של אזור התעשייה בחלמסילת הרכבת הגובלת עם שכונות בילו ונחליאל

דונם בסה"כ. התוכנית מציעה שינוי ייעוד לשטחים בייעוד חקלאי ותעשייה   2,200דונם לשטח כולל של    900

לייעודים מסחר ומלאכה, מסחר ותעסוקה, תרבות ופנאי, מתקנים הנדסים, רצועת נחל, שטחים ציבוריים פתוחים 

 ודרכים.

ואילו החלק הדרומי אשר קרוב יותר לשכונות המגורים ישמש  החלק אשר מצפון לנחל חדרה ישמש לתעשייה כבדה  

 .למסחר ותעסוקה ותעשייה קלה

 נושאים סביבתיים עיקריים:

  קולטנים המוצגים במסמך במדידות רעש שבוצעו  ה  ,  2020מאוקטובר    1800במסמך אקוסטי לתכנית חד/  -רעש   .1

 אזור התעשיה ותחנת כח חדרה.מצביעות שכבר כיום על רמת רעש גבוהות מאד ללא תוספת של הרחבת 

 dBA,MR5 -62-59 45-42ובלילה   MR4 -57-55 dBAדוגמה של ממצאים מסקר רעש לקולטנים המסומנים   .2

dBA    46-39ובלילה  dBA    55-50כאשר התקנות מדברות עלdBA     40ביום ובלילהdB  עיקר ההשפעה של .

הדרומיות מאחר ואין שום אובייקט חוסם. התפשטות תהיה על השכונות    1800התפשטות הרעש לפי תכנית חד/

הרעש תורגש בעיקר בעת שאין תנועת רכבות כמו בחגים ובשבתות. לעומת זאת השכונות המערביות לפרויקט  

 אך חשופות יותר לרעש הנובע מהתעשייה הקיימת.  4מוגנות כנגד רעש מהתנועה מכביש 

בר עם מפלסי הרעש החזויים מהקמת תחנת כוח חדרה  בהתבסס על תוצאות מדידות מפלסי רעש הרקע ובמצט

2  OPC    92.5המתוכננת, נקבע הספק קולי מרבי לכל מגרש בתוכנית שלdBA 84  -בשעות היום וdBA   בשעות

הלילה כזכויות רעש למפלסי רעש. חלוקת זכויות הרעש נעשתה באופן גורף לכל המגרשים ללא הבחנה של גודל 

ונות המגורים הסמוכים, לא נקבע מהו מפלס הרעש בגבול המגרש ממנו ניתן  המגרש ו/או מרחק מיקומו משכ

 לחשב את השפעת התפשטות הרעש במגורים.

כאשר ערך זה    2כמקור רעש מתחנת כוח או פי סי חדרה     dBA  37כל חיזוי וחישוב מפלסי הרעש מתבסס על  

דרישת   בעוד  מצויים,  הנתונים  כל  לא  בו  המוקדם  התכנון  את שלב  קבעה תואם  לאומיות  לתשתיות  הוועדה 

זהו מטר מחוץ לחלון מגורים,    1במרחק של    dB   35ב' לא יעלה על    20שהרעש המרבי במקבלי הרעש מתת"ל  

 בתסקיר.   שינוי מאד משמעותי בהשוואה ליעדי הרעש שהוצגו  

ינה מחדש  במסגרת ניתוח ההשפעות בתחום סקר רעש עולים מספר ליקויים אשר נדרשת עבורם הבהרה ואף בח

 של חלוקת זכויות הרעש.

כפי שמוגדר    נמצאת בתחום אגן ההיקוות של נחל חדרה ובתחום פשט ההצפה של הנחלהמבוקשת    כניתת  –  ניקוז .3

 .  1סטטוטורית בתמ"א 

 570מוצאו של נחל חדרה במורדות הצפוניים של הרי שומרון והוא מנקז את אזור צפון השומרון שטח בגודל  

קמ"ר. הקרקע השולטת באזור התכנית הינה קרקע חרסיתית כבדה אשר אינה מאפשרת חלחול מים לתת הקרקע  

זאת בנוסף לרגישות הידרולוגית  לא מתוכננת החדרת נגר עילי למי תיהום באזור התכניתבכמות גבוהה, על כן 

 הקיימת.  

שנים( לספיקה    1:50)  2%נחל באזור התכנית מתוכנן לתקופת חזרה של  הע"פ תכנית אב לנחל חדרה נרשם כי  

  במקביל מתוכננת תעלת עודפים אשרמ"ק/שנייה.    69מ"ק/שנייה בעוד שהיום נמדדו ספיקות של    286של  

ועד   במזרח  הרכבת  מסילת  מחציית  יהיה  התעלה  מיקום  התכן.  לספיקות  מעבר  בנחל  זרימות  עודפי  תעביר 

 ההתעקלות הנחל מערבה )מקצר את ברך הנחל(.
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  2בבחינת פשט ההצפה של נחל חדרה והשפעות באזור התכנית במצב קיים ובהשפעת הקמת תחנת כוח חדרה  

OPC  "פ הנתונים שהתקבלו מרשות הניקוז כי פשט ההצפה בנחל הינה המתוכננת נמצא בהסתברויות שונות ע

 והמטש' הקיימים.     OPC  1רחב מאד וחורג לא רק מגבולות "ברך" הנחל ואזור תעשייה אלא גם מתחנת כוח חדרה  

 נמוכות עלולה לגלוש גם לאזורים עירוניים מיושבים בעיר חדרה.   תהזרימה מהנחל בהסתברויו

דונם, מגביהה מאופן     50על שטח של    OPC  2ב', המאשרת הקמת תחנת כוח חדרה    20בנוסף, תוכנית תת"ל  

)למנוע כניסת מים    20מ'. בכך, , תמנע ההצפה בשטח תכנית תת"ל    8.6מלאכותי את הטופוגרפיה  לכדי רום  

אזור התעשייה   לרבות  בפירוש העלאה של מפלס המים בשאר השטחים במרחב  תהיה  אולם    ) הנחל  מכיוון 

 רת ההצפה בשטחים הסמוכים(.  )הגב

לרבות הקמת    1800בהתאם לבחינת פשט ההצפה של נחל חדרה כתנאי להוצאת היתרי בנייה בתחום התוכנית חד/

 , תבוצע הסדרה אפיק נחל חדרה וביצוע תעלת עודפים.  OPC 2תחנת כוח חדרה 

עולה כי איכות האוויר    2021ע"פ דוח איכות אוויר במרחב איגוד ערים שרון כרמל מפברואר    –איכות אוויר   .4

הינה עומדת בערכי איכות אוויר ברוב שטח האיגוד למעט עבור חלקיקים    2030הקיימת והחזויה לשנת יעד  

 והתחבורה.  אשר נובע מריכוזי הרקע הגבוהים של המזהם בישראל בכלל וכן מהפעילות התעשייתית, האנרגיה

הפעילות המתוכננת בתוכנית המבוקשת )הרחבת אזור תעשיה( כוללת תעשייה קלה שאינה מזהמת, שטחי מלאכה,  

ריכוזי מזהמים   על  צפויה להשפיע  אינה  זו  פעילות  לוגיסטיים.  ומרכזים  ,מוסכים  ידע  עתירת  אוכל תעשיה  בתי 

. ע נקודתית של פליטות בקולטנים רגישים מסביב לשטח התוכנית בשכונות הסמוכות  כן תהיה השפעה  ם זאת, 

מהפעילות המתוכננת ולזאת תינתן על ידינו התייחסות בהיתר הבנייה וברישיון העסק לכל פעילות עסקית באופן  

על כן, תנאי להוצאת היתר הבנייה לעסקים תהיה שהתשתיות של העסק יותאמו לסוג העסוק ולסוג הפליטות.  

 ל. באישור איגוד ערים שרון כרמ

במסמך הסביבתי לא הובאה כל התייחסות לנושא כביש גישה לאזור התעשייה מלבד סימון בתכנית  -תחבורה  .5

. עם זאת הצומת אליה מתנקזת כל 65וממזרח למערב דרך כביש    4מצפון לדרום דרך כביש    –דרכים ראשיות  

קיימת דרך עפר המשמשת כיום גישה לאזור התעשייה    התחבורה מהדרכים הראשיות הינה צומת "אליאנס". מצומת זו

 הקיים והמתוכנן לתחנת כוח חדרה קיימת ומתוכננת ולמט"ש.

ר בקבוק משמעותי באזור וכן דרך העפר אינה עבירה לכלל הרכבים בעיקר נדגיש כי צומת זו מהווה צווא

החורף. מכביש    בתקופת  ירידה  דוגמת  כוללנית  תכנית  לקדם  מציעים  אנו  כן,  לאזור   65על  ייעודית  ,דרך 

 התעשייה ללא צורך להכביד על צומת אליאנס העמוסה וכן אסדרת דרך העפר.

 תנאים מקדימים לאישור התוכנית :  .6

 בחינה מחדש של חלוקת זכויות הרעש. .א

, תבוצע OPC  2לרבות הקמת תחנת כוח חדרה    1800כתנאי להוצאת היתרי בנייה בתחום התוכנית חד/ .ב

 הסדרה של אפיק נחל חדרה וביצוע תעלת עודפים. 

 הוראות התוכניתלהערות  .7

יש להוסיף כי כל גורם אשר יבקש לפעול בתחום התוכנית, בין אם נדרש   –  פעילות המינהלת  -6.18סעיף  

בהיתר בנייה או רישיון עסק, יחויב בהצגת מידע סביבתי לגבי האמצעים והפתרונות למניעת זיהום ומפגעים 

 סביבתיים לרבות תשתיות מתאימות באישור איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל.
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תוכנית כי לא תאושר הקמת מפעל באזור התעשייה, אלא אם יינקטו כלל האמצעים בנוסף יש לציין בהוראות ה

איכות  ערים לשמירת  איגוד  להנחיות  בכפוף  למניעת מטרדים סביבתיים  והטכנולוגים המיטביים  התכנונים 

 הסביבה שרון כרמל.

מוש בדלקים סולר יעשה שימוש במקורות אנרגיה נקיים ואנרגיה מתחדשת. שי  -  איכות אוויר  -  6.2.4סעיף  

 ומזוט יותר בכפוף לאישור איגוד ערים לאיכות הסביבה ועפ"י תקנות חוק אוויר נקי.

היתר בניה למפעל בעל פוטנציאל לגרימת זיהום אוויר )ע"פ שיקול דעת איגוד ערים לאיכות הסביבה(, יהיה  

 הגשת מודל פיזור מזהמים לאיגוד.

יש להוסיף להוראות התוכנית כי ע"פ הנחיות המשרד להגנת    -ח מגבלות קרינה מקווי מת 1 –א  4.1.2סעיף 

 הסביבה  יש לשמור על המרחקים הבאים :

 פעמים בשבוע(  5שעות למשך  4בין חדרי שנאים לבין מבנים  בהם ישנה שהיה רציפה 

 מטר מכל חלק של חדר השנאים. 3חדר שנאים עם שנאי אחד: 

 חלק של חדר השנאים.מטר מכל  5שנאים:   2חדר שנאים עם 

 מטר מכל חלק של חדר השנאים. 6שנאים:   3חדר שנאים עם 

 מטרים בין מבנה חדש לבין מתקן חשמל קיים. 10

 

תכנית תשתית לאומית   - /ב בנושא קרינה אלקטרו מגנטית18חוות דעת לתת"ל/ .3

 :  10/08/21 – לחשמול מסילת הרכבת המזרחית בקטע שבמועצה האזורית מנשה  

לצורך בחינת הנושא נעזר האיגוד בשירותיו של מומחה הקרינה משה נצר. תמצית ממצאי הדו"ח והשלכות הקרינה 

 על האדם מובאים מטה. בנוסף הדו"ח המלא מצורף כנספח לחו"ד זו.

 הנדון: חוות דעת בנושא קרינה אלקטרו מגנטית והשפעותיה הצפויות לתושבי גן שמואל  

 חשמול המסילה המזרחית -'/ב 18תת"ל

לאור התקדמות התכנון לחשמול הרכבת בקטע המחבר בין המסילה המערבית למסילה המזרחית , מקטע העובר 

בין השאר בסמוך למגורים בקיבוץ גן שמואל שבמועצה אזורית מנשה, בחן האיגוד את השפעת הקרינה  

מפורטת בתסקיר ההשפעה על הסביבה שפורסם אך לפני כמה  האלקטרומגנטית כפי שמתוכננת כיום ואשר 

 חודשים.

לצורך בחינת הנושא נעזר האיגוד בשירותיו של מומחה הקרינה משה נצר. תמצית ממצאי הדו"ח  

 והשלכות הקרינה על האדם מובאים מטה. בנוסף הדו"ח המלא מצורף כנספח לחו"ד זו. 

ילות, השפעות של אדם עם קוצב לב, השפעות על תשתיות אדם בסמוך למס ההדו"ח המצורף כולל השפעות על 

 מתכתיות טמונות והשפעה פוטנציאלית על שיבוש ציוד אלקטרוני.

 ממצאים עיקריים: 

 10חשיפת אדם במקום העבודה בהנחה שמשך העבודה המצטבר נמשך   -השפעות האדם בסמוך למסילות   .1

ומלצת באזורי תעסוקה לאורך ציר הרכבת סמוך  שעות מצטברות(, החשיפה המ 8שעות )אופייני יותר הנם 

 .  mG 4באזורי המגורים החשיפה המומלצת היא עד . mG-8 10לגן שמואל: 

 שטף שדה מגנטי סביב למסילות משני עברי המסילות:  .א
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מ' מציר הסימטריה בין    30הוא בטווח של  4mG -שטף השדה המגנטי בו קיימת ירידה מתחת ל

מ' מציר הסימטריה בין   22הוא בטווח של  8mG -המסילות. שטף שדה מגנטי בו קיימת ירידה מתחת ל 

 המסילות.

 שטף השדה המגנטי בשימושי קרקע משני עברי המסילות: .ב

 שימושי קרקע ושטף השדה המגנטי המרבי החזוי בסביבתם .85טבלה 

 הקרקע שימושי 
 טווח על פי המפה 

 מ' 

שטף שדה מגנטי על  

 פי הטווח במפה

mG 

טווח על פי תסקיר  

הסביבה של המסילה  

 המזרחית, מטר 

 - 1 70 מוסדות ציבור  

מגבלות בניה ופיתוח ממערב 

 למסילה 
38 3 - 

 18 6 25 מבני מגורים 

 16.5 5 27 מבני תעשייה ומבני משק 

עולה לעיל,  מגורים    כי  מהטבלה  במבני  המותרת  הקרינה  לגבי  הסביבה  להגנת  המשרד  הנחיות  עם  הלימה  אין 

יומי הנה   , כלומר נדרש לצמצם את הפצת שטף השדה  6mGקרובים. צפיפות שטף השדה המחושבת בממוצע 

הדורש   7.5mGשטף השדה המגנטי החזוי הנו  , לפחות. על פי התסקיר 2mGהמגנטי למבני המגורים בשיעור של 

 התקן המקסימלי לחשיפה רציפה לפי המשרד להגנת הסביבה.     4mG  -צם את שטף השדה המגנטי למחצית, לכלצמ

ושדה כזה     mG  1000הינה      לבהיות שסף המינימום לחשיפה לבעלי קוצבי    –השפעות על אדם עם קוצב לב  

ההערכה היא כי    –המסילה    קיים רק בקו ההזנה העילי שאינו מצוי בגובה של מגורים או תעשייה הסמוכים לציר

 לא תחול השפעת קרינה על אנשים עם קוצב לב.

 המלצות לצמצום שטף השדה המגנטי המופץ ממערך החשמול של הרכבת:

לאזור גן שמואל ובד בבד בעלת ההשפעה הנופית   נדמה כי השיטה בעלת הישימות הגבוהה ביותר לצמצום האלמ"ג

למגורים  הקרוב  )בטווח  קרינה  הפחתת  נדרשת  בו  האזור  ואחרי  לפני  ההזנה  קו  קיטוע  הינה  ביותר,  הקטנה 

ולתעשייה( והזנתו בכבל תת קרקעי. באופן זה ההשפעה היא רק של רכבת אחת או שתיים בכל מעבר, זאת במקום  

 - פן רציף, לכן בשיטה זו צפוי גם שטף השדה המגנטי לרדת. שיטה זו יעילה בכבהשפעת כל הזרם של הקו באו

אחוז.  מובן שקיימות שיטות נוספות בעלות רמות יעילות שונות ותמחורים שונים לצמצום האלמ"ג ולעמידה    80

ח אלו.  בתקנים  לעמוד  החובה  וישנה  רציפה  שהייה  מתקיימת  בהן  והתעשייה  המגורים  באזורי  הסף  לק  בתקני 

 מהאפשרויות לצמצום האלמ"ג מובאות בדו"ח המפורט המצורף ובטבלה מסכמת מטה.

 סיכום:

משה נצר, אנו למדים שהתכנון כפי שמובא  -על פי הבדיקה שערך האיגוד, בסיועו של מומחה השפעות קרינה 

הפצת שטף לצמצם את  כיום אינו עומד בתנאים הנדרשים לחשיפה לאלמ"ג בקרב תושבי גן שמואל ויש צורך

לכל הפחות כדי לוודא שאין הציבור חשוף לקרינת אלמ"ג  2mGהשדה המגנטי למבני המגורים בשיעור של 
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מבדיקתנו עולה כי קיימות מספר שיטות לצמצום החשיפה לשטף השדה המגנטי וכי שיטת קיטוע    . מעבר למותר

 מבחינת ישימות ונוף. קו ההזנה לפני ואחרי המקטע הקרוב למבני המגורים הינה השיטה העדיפה

בכל הקשור להשפעות של השדה המגנטי על תשתיות מתכתיות טמונות יש להביא בחשבון בדיקה מקיפה של 

השפעות הקרינה על קווי התקשורת, קווי הדלק, תשתיות המים והגז ווידוא מניעת קורוזיה כתוצאה ממתח 

 והשפעות סביבתיות עקיפות בשל נזק העלול להגרם עקב כך.

 מתוך התסקיר  –מקטע גן שמואל    .15איור 

 

 

 :26/12/21 –. חוות דעת לתכנית בינוי לשכונת ג'יסר אזרקא מערב 4

 שכונת ג'יסר אזרקא מערב   –הנדון: תכנית בינוי 

  3/08/21זילברשטיין מהנדסים יועצים בע"מ מתאריך -שטרק-. נספח תיאום תשתיות מאת לוי1סימוכין:  

                                                      . נספח חישוב תאורה 2             

 ג'יסר אזרקא  כתובת:

 106, 102-101, 59-58 חלקות:,  10397 גוש:

 0348019-353 תוכניות חלות:
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. תכנית הבינוי הוצגה 2017התכנית המפורטת לשכונת ג'יסר אזרקא מערב אושרה למתן תוקף בשנת  כללי:

. לידי האיגוד הועברו תכנית הבינוי והפיתוח הנופי של השכונה 14.01.21ודונה בוועדה המרחבית בתאריך 

 המתוכננת, לרבות הנספחים שבסימוכין, לצורך מתן חוות דעת. 

 תיים שנבדקו:היבטים סביב 

ניקוז: בשל מיקומה של השכונה בקרבה משמעותית לחוף הים, ועקב משטר הרוחות וסחף החולות בעת  .1

ים נדרש לתכנן את מערכות הניקוז של השכונה באופן שיימנע סתימה של הניקוז. סתימה שכזו  -סערות

לפי בדיקת עלולה להביא בין היתר לגלישה של מערכת הביוב אל החופים ואל הים, כפי שכבר תועד בעבר. 

האיגוד מול עורכי התכנית )חב' עמק איילון(  בניקוזים שיבוצעו לשכונה ישולבו מנגנוני הגנה מפני סתימת 

 הניקוז בחול ים שמקורו בסערות. 

טיפול בנגר עילי: בשל מיקומה של השכונה בקרבה רבה לחוף הים, הכלי המתאים לטיפול בנגר עילי איננו  .2

השהיית/הטיית הנגר. כמו כן, יש לתכנן את השצ"פים בשכונה באופן  באמצעות חלחול, אלא באמצעות

שיימנע אטימה מוחלטת של הקרקע. לפי בדיקת האיגוד מול היזם, הצעת המתכננים במקור הייתה להטות 

 חלק מן הנגר העילי אל נחל תנינים, אולם כוונה זו ירדה מן הפרק בשל התנגדות רשות הניקוז.

- טיילת ממערב לאזור המגורים המתוכנן משיקה לשטח רגיש מבחינה סביתיתתאורה רגישה לסביבה: ה  .3

חוף הים. בשטח מסוג זה קיים צורך לתכנן את התאורה באופן שתמנע זליגת אור אל השטחים  –קולוגית א

הטבעיים, באופן שיצמצם את הפגיעה בחי והצומח בחוף הים. לבקשת האיגוד, הוגשה תכנית פיזור אור  

מעבר לגבול הטיילת, באופן   0.1-0.2uxLאות כי פיזור האור מהטיילת מגיע עד לערכים של לפיה ניתן לר

 שיש בו כדי לצמצם את השפעת התאורה בטיילת על הסביבה הרגישה הסמוכה לה.

גינון ושתילת צמחייה: אזור חוף הים ובקרבה לשפך נחל תנינים עלול להוות מוקד אפשרי להתפרצות מיני  .4

-חד  –צומח פולשים ופגיעה אקולוגית בבתי גידול רגישים אלו, לפיכך יש להמנע מנטיעת מינים פולשים 

והגנים רשימת מינים  שנתיים, שיחים, ועצים. מבדיקה מול עורכי התוכנית נמסר כי התקבלה מרשות הטבע

 מותרת לשתילה.   

 להלן חוות דעת האיגוד לתכנית:

מתוך המסמכים שהועברו לידי האיגוד עולה כבמסגרת הכנת תכנית הבינוי והפיתוח של התשתיות והנוף בשכונה 

נלקחו בחשבון ההיבטים שנסקרו בקצרה לעיל. כמו כן, ממידע שנמסר על ידי עורכי התכנית, התכנון מבוצע 

 בתיאום מול רשות הטבע והגנים. 

כרמל ממליץ על אישור תכנית הבינוי והפיתוח בכפוף לתנאים לפיכך, איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון 

 הבאים: 

שתילת מינים מקומיים תתבצע לפי ההנחייה ורשימת המינים שהתקבלה מרשות הטבע והגנים.   –גינון  .1

בכל מקרה יש להמנע מנטיעת ושתילת מינים ברשימת "המינים הזרים והלא רצויים בישראל" המופיעה  

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/CD4012FB-9991-יבה: באתר המשרד להגנת הסב

AF85B6BEEFEF/171700/noy.pdf-BD6E-44B8 

 , שלהלן: 'BIZ-ומרשימת המינים הפולשים בישראל  באתר טבע

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/CD4012FB-9991-44B8-BD6E-AF85B6BEEFEF/171700/noy.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/CD4012FB-9991-44B8-BD6E-AF85B6BEEFEF/171700/noy.pdf
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-https://tevabiz.org.il/wp

%A4%D7%95%D7%9content/uploads/2019/08/%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7

_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf-2019_-01-C%D7%A9%D7%99%D7%9D_02 

פיתוח התאורה יבוצע בתיאום ובאישור רשות הטבע והגנים, ולפי נספח חישוב התאורה   –תאורה  .2

 שהועבר לידי האיגוד, באופן שימנע זליגת אור אל השטחים הפתוחים הטבעיים. 

האיגוד ממליץ לוועדה ולעורכי התכנית לבחון את הטיפול בנגר פעם נוספת   –ניקוז וטיפול בנגר עילי  .3

 ולפעול בהתאם למתודולוגיה העדכנית של מנהל התכנון לטיפול בנגר עילי:

https://www.floodmanagement.org.il -  מומלץ להשתמש במחשבון הכלול במתודולוגיה חדשה זו

 לחישוב הנגר הנדרש לטיפול בשטח השכונה.

 כמו כן, יש להמנע משימוש בחומרים שאינם מחלחלים בתכנון השצ"פים בשכונה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2019/08/%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9D_02-01-2019_-_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2019/08/%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9D_02-01-2019_-_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2019/08/%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9D_02-01-2019_-_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
https://www.floodmanagement.org.il/
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 קיימות וקהילה

( מאגד בתוכו את כלל הפעילות של האדם והחברה, מתוך כוונה שמימוש צרכיו  sustainability"קיימות" )המונח  

ורצונותיו של האדם לא יפגע ביכולת העתידית של הדורות הבאים למימוש צרכים אלה. עקרון הקיימות הינו לחזק  

מצאות שלושת ערכים אלו ושילובם י ולקדם שלושה ערכים מרכזים: חברה, כלכלה וסביבה. נקודת המוצא הינה שה

הייתה שנה מאתגרת   1202שנת  כמו קודמתה, גם  האחד בשני הינה הכרחית למימוש חיי האדם בהווה ובעתיד.  

המותאמת למצב כנית העבודה ובהיבטים רבים ודרשה גמישות מחשבתית ואורך רוח על מנת להוציא לפועל את ת

בשל משבר  ימות באיגוד התאפיינה השנה באירועים מקוונים ברובם בנושא קיימות וקהילה. הפעילות בתחום הקי

וככל שהמצב אפשר נערכו גם פעילויות ומפגשים פיסיים. המעבר להתנהלות משולבת שחלקה    הקורונה המתמשך, 

 והפצת ערכי הקיימות גם ברמה הארצית. מרחבהגעה לקהלים חדשים ב מקוונת, אפשר

גם בתח זו העמקנו את עשייתנו  ום משבר האקלים. האיגוד הינו חלק מקואליציות האקלים הארציות הן  בשנה 

הכללית והן החינוכית ומהווה יועץ ומלווה לכלל הרשויות בתחומו בנושא פיתוח תכנית הערכות לשינויי האקלים  

  ואף מרכז ועידה אזורית לרתימת הציבור במרחב להתמודדות ולנקיטת פעולות הכרחיות סביב נושא משבר האקלים 

 בעיר ובכפר. 

לפתח את תחום התחבורה בת הקיימא. במסגרת המהלך    ,כצעד אסטרטגי ארוך טווח  ,השנה האיגוד  משיךבנוסף ה

מדריך לרשויות בנושא כלים יישומיים למעבר לתחבורה בת   ',היום ומחר'יחד עם עמותת    לאור,  האיגודהוציא  

 : 'עוברים לתחבורה בת קיימא'.קיימא בערי המרחב

כאחד הגופים הסביבתיים המשפיעים והמובילים הן ברמת המרחב והן   למצב את עצמו האיגודהמשיך בשנה זו 

ברמה הארצית. כולנו אמונה ותקווה שמשנה לשנה נוכל לייצר יותר פעילויות להעלאת המודעות ושיפור אורח  

עם השותפים הסביבתיים   , בשורה אחתהחיים בקרב תושבי המרחב ולהמשיך להוביל את תחום הקיימות

 דשני, מקורי ומעניין.באופן ח ,בישראל

 

 פעילויות שנעשו במהלך השנה בתחום הקיימות 

 ועידות האקלים האזוריות

משבר האקלים העולמי מחייב אותנו לנקוט בצעדים משמעותיים בכדי לצמצם את ממדיו, להיערך לקראתו ולבנות  

כות לשינויי האקלים. ערים  חוסן קהילתי. לרשויות המקומיות תפקיד מפתח בשינוי הכיוון הנדרש לנו לטובת היער

 –ומועצות מקומיות בישראל, עוברות פיתוח מואץ, ודווקא בהקשר הזה יכול להתפתח מודל חדש לחיים טובים 

בשימוש מושכל ומקיים במשאבים, ביצירת חוסן מבלי להשאיר אף אחד מאחור. בכדי לעשות זאת, דרושה 

ית, שתבטיח את היכולת לחזק את הרשויות המקומיות  חשיבה משותפת לכל הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומ

על מנת לקדם חשיבה כזו, ובשל  .אל מול משבר, באמצעות חיזוק החוסן החברתי, הכלכלי והתשתיתי של הרשות

משבר הקורונה, נערך בהובלת קואליציית ארגוני האקלים בישראל תהליך של הקמת ועידות אזוריות ברחבי 

ועידות אקלים אזוריות, שתכליתן למצוא יחד פתרונות מקומיים למשבר  14-רכו כנע 2021הארץ. במהלך שנת 

לוועידות היו שותפים רבים, בהם: היחידות   .ולהיערך אליו באופן המתאים לאתגרים אשר צפויים בכל אזור ואזור

 הסביבתיות, ארגונים מהחברה האזרחית, הרשויות המקומיות וכמובן הציבור.  

  כרמל. -כרמל לקח חלק בתהליך והוביל את ועידת האקלים האזורית שרון-שרוןאיגוד ערים 

.  ועירוניים  כפריים  ומרחבים  חקלאיים  שטחים  טבע,  שמורות  פתוחים,  שטחים  חופית,  רצועה  כולל  המרחב 

לה הוועידה למטה לקדם צעדים  שמה   במרחב,  וארגונים  רשויות  נציגי  כרמל, - שרון  ערים  איגוד  בהובלת 

להתמודדות עם משבר האקלים ולהביא לשיוני המדיניות בתחום  משמעותיים  
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משבר האקלים ולהביא לשינוי מדיניות בתחום  עם   להתמודדות  משמעותיים  צעדים  לקדם  למטרה  לוועידה 

 ברמה האזורית בשיתוף הרשויות וציבור התושבים במרחב.  

 :מטרות הועידה 

 .כרמל-האקלים על חיי התושבים במרחב שרוןהעלאת המודעות והשיח הציבורי בנושא השפעות משבר  •

 יצירת אמון ושותפויות מקומיות סביב עתיד המרחב בין תושבים, רשויות, קהילות, ארגונים ועסקים. •

 .קידום צעדים משמעותיים להתמודדות וטיפול בנושא משבר האקלים במסגרת המדיניות האזורית •

 הועידה  פעילות 

כרמל החלה את פעילותה באירוע חשיפה  - שרון ועידת האקלים  

  250- ואליו נרשמו כ   16/02/21- ושיתוף ציבור שהתקיים ב 

ח"כ לשעבר  משתתפים. במפגש זה שמעו המשתתפים הרצאות מפי  

דב חנין, מיטל פלג מזרחי וד"ר אורלי רונן בנושא משבר האקלים  

 בארץ, שינוי כיוון ומה ניתן לעשות? 

המפגש נערכו 'שולחנות עגולים' בתחומים שונים ובהם  בחלקו השני של  

נערך    לאורך השנה.  דנו בנושאים בהם תתמקד פעילות הועידה בהמשך 

בעקבות הסקר    .גם שיתוף ציבור דיגיטלי וסקר לתושבי המרחב לבחירת נושאי ועידת האקלים האזורית 

   :נבחרו ארבעה נושאים לוועידה 

 קידום אנרגיה נקייה  .1

 סולת הפחתת צריכה ופ  .2

 חינוך למען האקלים  .3

 תחבורה מקיימת  .4

 

השני  שרון   המפגש  האזורית  הועידה  ב  - של  נערך  הפתיחה,  אירוע  כרמל, 

ועסק בהשפעת משבר האקלים על מרחב כרמל, איומים והיערכות.    25/04/21

כ  נרשמו  הרצאות    190- למפגש  כלל  והוא  והערכות איש  האקלים  בנושא משבר 

שנתניה וחוף כרמל לוקחות בה חלק; תרחישי ייחוס    לשינויי אקלים; תכנית המאיץ 

בהכחדה;  המרד    -ומפת איומים חוף הכרמל; הצורך בהכרזה על מצב חירום אקלימי  

פעילים למען אקלים    – כרכור; חינוך  -מושבת אופניים פרדס חנה  - תחבורה מקיימת  

 זיכרון יעקב.  

בחלקו השני של הערב התחלקו המשתתפים לחמישה חדרי דיון  

תחבורה,  פסולת,  בנושאי 

חינוך, אנרגיה, מים וחופי  

 ים.   

   : גל יזרעאליאיור 
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ב  המפגש השלישי  נערך  ב  02/05/21תאריך  של הועידה  נקייה  והתמקד  אנרגיה 

 ? מה עושים תכל'ס -למשבר האקלים  כפתרון

סדנה  ונערכה  למקומי  מהלאומי  ותוכניות  פתרונות  הוצגו  המפגש  במסגרת 

נערכו  לגיבוש תכנית פעולה מקומית. בחלקו הראשון של המפגש  אינטרקטיבית 

ומקומיות בנושא תוכניות לאומיות  ידי ד"ר שרון סורוקר    הרצאות   – שהוצגו על 

מנהל אגף  אנרגיה מקיימת,  –אוריאל בבצ'יק  ", מרכז השל, NZO"פרויקט  מנהל

בנט   דורית  האנרגיה,  אילת  -משרד  מתחדשת  "אנרגיה  נגה -מנכ"לית  אילות", 

מנהלת יחידה    –מנהלת יחידה סביבתית מ.א. חוף כרמל, עירית אנגלקו  –לבנברג 

ועדת איכה"ס פרדס  ח"כ לשעבר, תושבת וחברת    –סביבתית נתניה. יעל כהן פארן  

מנכ"ל    –תושב עתלית וחבר ועדת איכה"ס חוף הכרמל, עופר קרן    – חנה, ממובילי "קהילת השמש" ובוריס בורוכין  

 האנרגיה.   "קרן אנרגיה" חברה מובילה לשינוי תרבות הצריכה וניהול משאב

בשלושה תחומים: התייעלות: לגיבוש כיווני פעולה    סדנה בקבוצות, משחק ודיוןבחלקו השני של הערב נערכה  

הנחיות לבניה חדשה, מערכות בקרה ושליטה, שיפור והקמת מערכות אקלים, מעבר לתאורה חסכונית, שיפוץ 

תחבורה נקיה: תחבורה חשמלית,   ייצור: מתקנים בסביבה בנויה, תכנון לעצמאות אנרגטית, חדשנות  מעטפת מבנה

 התייעלות בתחבורה כבדה. תשתיות לתחבורה חשמלית,

 

והתמקד בחינוך, תחת הכותרת:   11/05של הועידה נערך ב  המפגש הרביעי  

כ נרשמו  למפגש  בבית ספרנו.  לא  בחלקו    100-מתעלמים מהמשבר?  איש. 

  –הראשון של המפגש נערכו הרצאות להצגת משבר האקלים בתחום החינוך  

 TIMEהנוער: פעילות    פתרונות ותוכניות מהלאומי למקומי, נקודת מבט של

  -אורי שיינס; הצגת פתרונות ותוכניות ברמה האזורית    -במערכת החינוך  

שחף רטר, חלה"ט; הצגת משבר האקלים בתחום החינוך מנקודת מבט של  

גל ורדינון   -הילה לרנאו; משבר האקלים מנקודת המבט של הנוער    –מורה  

דיונים נערכו  המפגש  של  השני  בחלקו  יעקב.  בנושאים:   מזיכרון  בחדרים 

 חינוך פורמאלי, חינוך בלתי פורמאלי, הכשרות וליווי, הסברה לציבור הרחב.

 

 

הסיכום ב    כנס  נערך  האזורית  האקלים  ועידת  תחת    05/09/21של 

 מתיאוריה לעשייה.    -    Hands onהכותרת: 

בייליס  אביב  של  הרצאתו  פתחה  המפגש  עמותת    את  מייסד  לרנר, 

הערים   בתוך  וחברתיים  אקולוגיים  פרויקטים  יוצרת  אשר  "ונטעת" 

 .בישראל 

ומקצת   הפעולה  דרכי  התובנות,  הוצפו  המפגש  של  השני  בחלק 

מהתוכניות לעתיד הקרוב שעלו על ידי הציבור בארבעת אירועי הועידה  

האקלים  התמודדות עם משבר   שנערכו במהלך השנה בנושאים אנרגיה, 

 .וחינוך למען האקלים 

 

https://www.facebook.com/igudarim/posts/3745149338918784
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 שבוע קיימות  

, 30/11-06/12/21התאריכים  כרמל התקיים במהלך חופשת החנוכה בין  -באיגוד ערים שרוןשני  שבוע הקיימות ה

חלקם בשיתוף גופים סביבתיים   ,תכנים מרובים  הוצעו  שבוע הקיימותבמסגרת  .  תחת הכותרת: ים. יבשה. סביבה

 בהם קהלי יעד  מגוון  פנו לבמרחב כמו עמותת 'אקואושן' וארגון 'אנשי הים התיכון'. התכנים  נוספים הפועלים  

מקצוע  ילדים,   אנשי  מבוגרים,  המקומיות.  ועובדי  משפחות,  אירועים: הרשויות  מגוון  נערכו  השבוע  במהלך 

סביבה    יבנושא   יםכנסבשעות הבוקר, הרצאות ו  וכן סיורים וסדנאות למשפחות  יצירה והפעלות לילדיםמופעים,  

חלקן פיזית וחלקן    -הערב. בשל משבר הקורונה נערכו הפעילויות במתכונת היברידית  למבוגרים בשעות    וקיימות

בזום. כל אירועי שבוע הקיימות היו פתוחים לקהל הרחב, עם עדיפות לתושבי הרשויות במרחב האיגוד וסובסדו 

 איש שלקחו חלק בפעילויות השונות.  300-תתפו כעל ידי האיגוד כשירות לציבור. בשבוע הקיימות הש 

 באיגוד 2021תוכנית שבוע הקיימות  .16איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המופע 'מסביב לעץ התות', שבוע הקיימות . 17איור 

         

 הרצאתו של צביקה לבנת בשבוע הקיימות . 18איור 
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נערכו שני כנסים משמעותיים: כנס יו"רים ועדות איכות הסביבה במרחב וכנס מסגרת שבוע הקיימות באיגוד,  ב

 'סוגרים את הים מחליפים את המים'.

 

 עדות איכות סביבה באיגודוכנס 

במסגרת שבוע הקיימות נערך כנס ראשון מסוגו במרחב ובארץ בכלל, ליושבי ראש ועדות איכות הסביבה של  

הרשויות  בין  ובאמצעותם  היו"רים  בין  חיבור  של  מהלך  להתניע  הייתה  הכנס  מטרת  האיגוד.  במרחב  הרשויות 

במאבקים סביבתיים וכיו"ב.  במרחב האיגוד, בנושאים משותפים, בשיתוף ידע בתחומי הסביבה, בשיתופי פעולה  

ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל ושודר במקביל בזום   –הכנס נערך ברמת הנדיב בשיתוף 'חיים וסביבה'  

והשתתפו בו שבעה יו"רים ונציגי ועדות ממרחב האיגוד. במסגרת הכנס הוצגו נושא ניטור האוויר באיגוד ומדריך  

הוציא האיגוד יחד עם עמותת 'תחבורה יום ומחר'. עוד בכנס נערכה  התחבורה "עוברים לתחבורה בת קיימא" ש

הרצאה של אריה פרידסון, מתכנן סביבתי מומחה לתחבורה, שהשורה התחתונה העולה ממנה היא שנדרש תכנון  

לתחבורה, שהפקקים הם תוצאה של הבינוי הפרברי, שהרחבות הכבישים לא יפתרו את בעיית הפקקים אלא רק  

י צפוף יותר. בחלקו השני של הכנס הציגו יושבי ראש ועדות איה"ס את פעילותם ותחומי העיסוק של  בינוי עירונ

 הועדות אותן הם מובילים ונערך דיון לגבי סוגיות סביבתיות ושיתופי פעולה אפשריים.  

 איש והוא הועבר בשידור ישיר בדף הפייסבוק של איגוד ערים. 30-בכנס השתתפו כ

 

 איכות הסביבה במרחב האיגוד בשבוע הקיימות  מפגש ועדות .19איור 

                   

 

 כנס 'סוגרים את הים מחליפים את המים' 
בו    2021שבוע הקיימות   ולקחו  הסתיים בכנס מרתק שהתמקד במרחב הימי 

חלק מרצים שהם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה. הכנס נערך בזום והשתתפו  

איש. בין המרצים פרד ארזואן, סגן מנהל היחידה הארצית להגנת    60-בו כ

הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה שהציג את פעילות היחידה ודיבר על  

רור ימי בהקשר של 'אירוע הזפת', ד"ר רותי יהל, האקולוגית הימית ברשות  ט

על   שדיברה  והגנים,  לתושבי הטבע  והתועלות  טבע  שמורות  טבע,  שמירת 

, ד"ר מיכל בן גל מאוניברסיטת חיפה שדיברה על תכנון המרחב הימי  האזור

אתוס,   האדריכלות  ממשרד  סביבתי  ויועץ  ערים  מתכנן  כץ,  ברק  בישראל, 

לגבי  בידע  ועמותת אקואושן ששיתפו  נושא האיים המלאכותיים  שהציג את 

 אירועי זיהום ים וחוף בשמן.
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 מדריך התחבורה 

איגוד, בשיתוף עמותת 'היום ומחר'.  הרגע לפני שהסתיימה לה השנה, הושק מדריך התחבורה החדשני שהוציא  

אופרטיבית לצמצום משמעותי של זיהום האוויר מתחבורה המדריך הינו הראשון מסוגו בישראל המפרט תכנית  

 .קיימא-ואת העומסים בכבישים וזאת באמצעות מעבר לתחבורה ברת

כרמל. לאור זאת התקבלה החלטה באיגוד לגבש -איגוד ערים שרון  מרחבתחבורה הינה מקור מרכזי לזיהום אוויר ב

זיהום האוויר מתחבורה. כתשתית לכניסת האות מדריך  יזם האיגוד את הוצאתו של  יגוד לתחום,  כנית לצמצום 

- תרגורם מפתח ביישום תחבורה בהן  שויות המקומיות  היא, שהר  המדריךהתפיסה העומדת בבסיס  זה.    יישומי

התושבים והמבקרים;    אודות צרכי בעלות הידע  ן;  ההתפיסה הכוללת של המרחב הציבורי ב, כבעלות  קיימא בישראל

הכוח לקדם  בעלות קיימא, ברמת התשתית, השירות וניהול התחבורה ו-תחבורתי בר האחריות ליזום תכנוןבעלות 

הרשויות המקומיות מכירות   הממשלה, המגזר הפרטי וכמובן הציבור.  –יוזמות אלה אל מול הגורמים הרלוונטיים 

קיימא, התועלות החברתיות של צמצום פערי נגישות -תרכיום בתועלות הכלכליות שבהטמעת מערכת תחבורה ב

בין השיח   ועוד. התפיסה המערכתית המחברת  והסוגיות של בריאות הציבור, הבטיחות בדרכים  בין אוכלוסיות 

ו זה מכבר לרמת מקבלי  לחלח  ,קיימא-תרהתחבורתי, הסביבתי, החברתי והכלכלי והבנת העקרונות של תחבורה ב

מיות. עם זאת, ברמה המעשית הדרך למימוש עקרונות אלה עוד ארוכה. את הפער בין ההחלטות ברשויות המקו

במספר חסמים: הראשון הוא האתגר הפוליטי הכרוך בקבלת ניתן לתלות    ,הביצוע בפועל  איההבנה העקרונית לבין  

אופנים על   החלטות אמיצות היוצרות עדיפות ממשית לתחבורה ציבורית, נסיעות שיתופיות, הולכי רגל ורוכבי

. עם זאת, כיום שכבה הולכת וגדלה בציבור מבינה שהרכב הפרטי אינו  הפרטית  חשבון נוחות השימוש במכונית

. החסם השני הוא הדיאלוג הלוקה בחסר בין משרד  , ודאי לא בעיר העתידהנכון כאמצעי תחבורה עיקרי  מענהה

רים כי ידיהם כבולות. למרות תחושה זו, לרשות  חשים לעתים ראשי ע  בעטיוהתחבורה לבין הרשויות המקומיות, ש

במקביל לשיפור התשתיות לרוכבי   שטחה,קידום ושיפור התחבורה הציבורית בלפעול להמקומית יש יכולת רבה  

ו רגל  והולכי  פליטות. לאופניים  מופחתי  אזורים   יצירת 

  מגזר רת תהליכי העבודה בין הלרשויות המקומיות מענה לחסמים הללו באמצעות הבה  נועד לתתהיישומי  המדריך  

קיימא,  -ת רלקידום תחבורה ב  ומהעולם  הממשלתי למוניציפאלי, מתן כלים מעשיים ודוגמאות מוצלחות מישראל 

לשם יצירת מחויבות אמיתית. המדריך יצייד את נציגי ופעילי הרשות   ,וחידוד התועלות הצפויות לרשות המקומית

לרשות תפקיד יש  ל תחבורה בת קיימא מתוך גישה מערכתית, שבה  המקומית בכלים לקידום מגוון פתרונות ש

ית של המדריך  עיקרמהותי ביצירת הדיאלוג בין הגורמים השונים ובהשמעת הקול המקומי של התושבים. מטרתו ה

ממשלתיים הגורמים  השל    האשר יוביל להחלטות המשלימות את אלכזה  היא לעודד יוזמות ותכנון כולל ברשויות,  

התחבורה ובראשם   הסביבה,  משרד  להגנת  האנרגיה  המשרד  ב  מדריךה  .ומשרד  ברשויות -תרלתחבורה  קיימא 

ו  ,למעשה   ,המקומיות מסייע רוכב האופניים  הולך הרגל,  התחבורה הציבורית בראש   משתמשלערים לשים את 

תחבורה ות רפורמות עבור כלל אמצעי ה דרשפרטי. לשם כך נההפירמידה התחבורתית על חשבון הנוסע ברכב  

: כלים  הם כדלקמןהמדריך    עוסקהנושאים בהם  ,  היבט הניהולי. בהתאםבהיבט התשתיתי והן  בהקיימים בעיר הן  

עירוני  ן למיגור זיהום האוויר בתחום השיפוט של הרשות המקומית; שדרוג מערך התחבורה הציבורית הפנים והבי

אופניים וצירי הליכה; ניהול תנועת הרכבים הכבדים; תיחום לצד צעדים ממשיים לקראת חשמולה; פיתוח רשתות  

 פעולות לעידוד שיתוף נסיעות; כלים מעשיים לתכנון ותקצוב פרויקטים תחבורתיים.   ;אזורים מופחתי זיהום אוויר

המדריך נחשף לראשונה במפגש יושבי הראש של ועדות איכות הסביבה ברשויות האיגוד שנערך במסגרת שבוע  

 .2021הקיימות 

המדריך הודפס במספר מצומצם של עותקים שחולקו לרשויות האיגוד. במקביל, הועלה המדריך לאתר האיגוד כך  

  https://bit.ly/PETERTRAINשכל אחד יכול לקרוא אותו בגרסה הדיגיטלית: 

 

https://bit.ly/PETERTRAIN?fbclid=IwAR0aUfuspzqwjguk-iM-8o53bAbl1qBSqPHW2gyb4bP_jH1NmC9EsAvaINs
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 2022, מיושם בשנת לפרויקטים בקיימות בשיתוף ועדות איכות הסביבה 2021ול קורא האיגוד ק

לפרויקטים בתחום הקיימות בדגש על ,  2019-לאור הצלחתו של הקול קורא הייחודי שהוציא האיגוד לראשונה ב

, לטובת פרויקטים  2021-, הוציא האיגוד קול קורא שני בשיתוף וקידום ועדות איכות הסביבה ברשויות החברות

ורבותן של ועדות איכות הסביבה . בקול קורא זה שם האיגוד דגש על מע2022שיישומם יתרחש בעיקר במהלך  

מתוך אמונה שלוועדות אלה תפקיד מכריע בהגנה על הסביבה ובריאות הציבור ובקידום  ברשויות בפרויקטים,  

תהליכים מקיימים אשר יישומם עשוי לשפר את איכות חיי התושבים ברשות ובסביבתה. בשנים האחרונות מסתמנת  

דות איכות הסביבה ויכולתן לבוא לידי ביטוי, שלא לומר להשפיע על ברשויות רבות בישראל ירידה בקרנן של וע

כרמל  מאמין בחשיבות הועדות -הנעשה בתחומן, הולכת ויורדת. איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה שרון 

לאיכות הסביבה ומעוניין לסייע בקידום יצירת חזון משמעותי וישים ותוכניות אופרטיביות לקידום מיזמים בתחום  

   הקיימות וההגנה על הסביבה. 

בין רשויות האיגוד עפ"י מפתח בהתאם   700,000היקצה האיגוד סכום של    2021בקול הקורא   ₪ אשר חולקו 

הרשויות החברות באיגוד, התחייבו הרשויות לבצע פרויקט    רוב במסגרת הקול קורא, אותו מילאו  לנתוני הלמ"ס.  

בשיתוף ועדת איכות הסביבה ועל פי   ,שתכליתו קידום איכות הסביבה ואיכות החיים ברשויות  ,אחד או שניים

 עקרונות: הקריטריונים נוספים שמטרתם מבוססת על שלוש

 יצירת שינוי פיזי חיובי סביבתי בשטח .1

 ר חיזוק ערכי הקיימות בציבו .2

 חיזוק פעילות ועדת איכות הסביבה ברשות .3

הקורא   מהקול  שעלו  למסקנות  הקורא  2019בהתאם  הקול  מאפשר  במצ'ינג  2021,  גם  קוראים    תמיכה  בקולות 

פעמיים, במקרים בהם אין  -סביבתיים כדוגמת סקר טבע עירוני, קרן שטחים פתוחים, צמצום שימוש בכלים חד

, התבקשו הרשויות לבחור 2019באפשרות הרשות לתקצב את המצ'ינג מתקציבה. בנוסף, אף זאת לאור מסקנות  

פרויקטים אשר תואמים את מטרות הקו"ק    –איגוד  לקדם פרויקט מתוך רשימת פרויקטים שגובשה והוצעה על ידי ה

 מחד ואשר ניתן ליישם ביתר קלות מאידך.   

ומרבית הרשויות, כאמור, ניגשו   2019הושלמו כמעט כל הפרויקטים שנותרו פתוחים בקול הקורא    1202במהלך  

חלקי בלבד, החלו  ועדות איכות סביבה שלא פעלו או פעלו באופן  רוב הרשויות  בלקול הקורא החדש. במקביל,  

 מדריך התחבורה: עוברים לתחבורה בת קיימא  . 20איור 
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בהן    איכות הסביבה, קיימות עדיין רשויות שנושא ועדת  עם זאתלפעול מחדש וועדות אחרות התחזקו משמעותית.  

   . 2021שהוגשו בקול קורא  . מטה מוצגת רשימת הפרויקטיםםהאגף ממקד מאמצי בהן ו טרם קודם

 2021חלוקת פרוייקטים לפי נושאים במסגרת קול קורא איגוד ערים לשנת  .86טבלה 

 

 ט"ו בשבט 

, מומחה בליקוט צמחי בר למאכל, מדריך מאויר  צ'יזיק-לקראת ט"ו בשבט הפיק האיגוד, יחד עם ד"ר אורי מאיר

  (cld.bz)ליקוט צמחי בר למאכל / מדריך מאויירלליקוט צמחי בר למאכל. גרסה דיגיטלית של המדריך ניתן למצוא כאן:   

וגרסה מודפסת שלו חולקה לרשויות החברות באיגוד. בהמשך להוצאת המדריך, נערכה בט"ו בשבט הרצאה בזום  

 של ד"ר צ'יזיק בנושא ליקוט צמחי בר למאכל ובה הוצג גם המדריך.

 

 

 

 

 

 

 

 קמיני עצים  קמפיין

מקצועי בנושא קמיני    מפגשכרמל  - איגוד ערים שרוןארגן  לאור חשיבות הנושא, ההתעניינות הגוברת במרחב  

,  2020התקיים בהמשך לקמפיין קמינים שהוציא האיגוד בנובמבר  המפגש  .  2020, שנערך בזום בדצמבר  עצים

קמפיין הקמינים    ק של האיגוד. קמפיין בדף הפייסבועלה  במהלכו פורסמו חומרי הסברה בעברית וערבית לרשויות ו

שנת   תוך  אל  הרבות    2021המשיך  התגובות  לאור  לתושבים.  כהמלצה  במרחב,  מקומיות  רשויות  ידי  על  ואומץ 

 נושא
מספר  

 פרויקטים 
 רשויות 

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

מגוון מינים )סקרי טבע ופעילויות 

 בנושא(
 פרויקטים(   2כפר יונה ), חוף כרמל )עתלית( 4

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

 אליכין, מגידו  2 ואופניים שבילי טבעהכשרת 

 ג'ת, פרדיס 2 גינות קהילתיות

 באקה אל גרביה  1 אנרגיה סולארית 

הטמעת תחום הקיימות בקהילה  

 ובמערכת החינוך
 ( פרויקטים 4עמק חפר )כרון יעקב, יז 5

סל אפשרויות ליישובים במועצות עם 

 רובדי -שלטון דו
 מנשה 1

 רשויות  13 22 סה"כ

https://user-1723486.cld.bz/guide-gathering-wild-plants-for-edible/8/#fbclid=IwAR3eEoRJhN2xvhYmtDSccdC474LT89lkRlvPPVwShSxxr5L-nQCkX3xX_Zo
https://user-1723486.cld.bz/guide-gathering-wild-plants-for-edible/8/#fbclid=IwAR3eEoRJhN2xvhYmtDSccdC474LT89lkRlvPPVwShSxxr5L-nQCkX3xX_Zo
https://user-1723486.cld.bz/guide-gathering-wild-plants-for-edible/8/#fbclid=IwAR3eEoRJhN2xvhYmtDSccdC474LT89lkRlvPPVwShSxxr5L-nQCkX3xX_Zo
https://www.facebook.com/igudarim/posts/3154933877940336
https://user-1723486.cld.bz/guide-gathering-wild-plants-for-edible/8/#fbclid=IwAR3eEoRJhN2xvhYmtDSccdC474LT89lkRlvPPVwShSxxr5L-nQCkX3xX_Zo
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והפעם אף התנוסס על שלטי חוצות  2021והצלחת הקמפיין, הוחלט להעלות אותו שוב בסוף   , לקראת החורף, 

 ברשויות המקומיות במרחב האיגוד.

  

 

 

 

 

 

 פרויקט סימביוזה תעשייתית  

חלק   לוקח  האיגוד  הסביבה,  על  ושמירה  במשאבים  חסכון  מעגלית,  כלכלה  לקידום  האיגוד  ממדיניות  כחלק 

משרד הכלכלה בתיאום עם    אותו מוביל במסגרת הפרויקט באזור חיפה והשרון,    . 'סימביוזה תעשייתית'בפרויקט  

הסביבה להגנת  חברת    המשרד  את ,  IMMבאמצעות  לקדם  במטרה  חשיבה  מפגשי  מספר  השנה  במהלך  נערכו 

שיתופי פעולה לצמצום פסולת ליצירת    פסולת',  קולטי'לבין    'יצרני פסולת'חיבורים בין  הפרויקט שתכליתו יצירת 

מו כן, נבחן נושא יצירת מיתוג ירוק לעסקים אשר לוקחים  כ. תוצרי הלוואי מתעשיותתעשייתית, ניצול ושימוש ב

 חלק בפרויקט.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מועצה מקומית עמק חפר מקדמת את קמפיין   . 21איור 

 הקמינים 
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 חינוך סביבתי  

לפעמים, אם תעמוד על המעקה התחתון של גשר ותרכנה לעבר הנהר המחליק לאט מתחתיך, פתאום תדע כל   "

 "  מה שיש לדעת

 יש אנשים שמדברים עם בעלי חיים. לא רבים מקשיבים. זאת הבעיה"  "

 )"פו הדב" א.א.מילן( 

בפיתוח מואץ של טכנולוגיה,   אנו חיים בעולם אשר משתנה ומתפתח באופן תמידי. העשורים האחרונים מאופיינים

 בנייה ותיעוש אשר משפרים את איכות חיינו ונוחיותנו.  

עם זאת, פיתוח זה לרוב אינו מתייחס אל הפן הסביבתי וכתוצאה מכך הסביבה ניזוקה בהיבטים רבים. מתוך דאגה  

תלויים אחד בני האדם,  אנו,  כי  גישת הקיימות אשר הבינה  וילדינו, התפתחה  העולם  ובמערכות   לעתיד  בשני 

האקולוגיות ועל כן היא פועלת על מנת לגשר על פער זה וחותרת לשיתוף פעולה הרמוני של החברה, הסביבה  

 והכלכלה.  

גנים. האיגוד    1242  - בתי ספר יסודיים ועל יסודיים ו  607רשויות, ובמסגרתן פועלים    18במרחב האיגוד נמצאות  

יגוד יוזם פרויקטים בכדי לקדם את אותן מסגרות חינוכיות ובהן: ייעוץ  נותן מענה לכל מוסדות החינוך במרחב. הא

לבתי ספר לקראת הסמכה כבתי ספר ירוקים, ליווי והנחיית מועצות תלמידים, הכשרת תלמידי מנהיגות צעירה,  

והגנים ושיתופ עיון פתוחים לציבור, קיום השתלמויות לצוותי הוראה, פעילות חברתית בבתי הספר  ימי  י קיום 

החינוך   בתחום  חדשניות  יוזמות  והובלת  בקידום  מאמינים  אנו  בנוסף  לאיגוד.  המקומיות  הרשויות  בין  פעולה 

 הסביבתי.  

האיגוד נעזר בבנות שירות לאומי, המתנדבות על תקן הדרכתי באיגוד. בנוסף, המתנדבות עובדות בשיתוף פעולה 

ני ילדים, מרכזים קהילתיים, גינות קהילתיות, תנועות  עם הרשויות המקומיות הנמצאות בשטח האיגוד, בתי ספר, ג

 נוער, מרכזי יום לקשיש ועוד...  

רוח התקופה מאופיינת בתרבות מסכים, בה האינטרנט מספק מידע רב אשר מצמצם את זמן הפעילות בחוץ. כיום  

ובאינטראקציה    גדל דור המוצא עצמו מוצף בידע, תוך כדי דרישה גוברת מהחברה להישגיות ופחות זמן בחוץ

פרונטלית ואנושית. אנו באיגוד פועלים על מנת לקדם את תחום החינוך הסביבתי בארץ אל עבר הקידמה וזאת על 

ידי חינוך המקדם מודעות סביבתית, אמפתיה, חשיבה ביקורתית, יצירת דיאלוג סובלני, משמעות, פליאה וחיבור  

 פי פעולה, אקטיביזם ועוד. לטבע, לקיחת אחריות ושותפות, עבודה קבוצתית/שיתו

 ערכים אלו ונוספים מגולמים בכמה גישות למידה מרכזיות אשר מתמזגות ומכילות בתוכן את ערכי הקיימות: 

גישה בה התלמיד לומד להכיר את סביבתו על מאפייניה, על התרבות הייחודית שלה    -למידה מבוססת מקום   •

 והצרכים המקומיים. צורת למידה זו מחברת את התלמידים אל השטח ואל הקהילה.  

גישה זו תופסת תאוצה רבה בעולם ובישראל בפרט. מתחזקת ההבנה כי ללמידה מחוץ    -למידה חוץ כיתתית   •

בים בניהם רעות, פליאה, שיתוף, יצירתיות, שימוש רב חושי, יצירת קשרים, שמירה  לכותלי הכיתה יתרונות ר

על הסביבה והמשתמע מכך, מוטוריקה עדינה ועוד. כל אלו תורמים הן להתפתחות קוגניטיבית והן להתפתחות  

 האישית ומוסיפים חדשנות ויצירתיות לחינוך הדור הבא. 

אנו מאמינים כי הבסיס לקידום חברה טובה יותר    -חשיבה ביקורתית כצורת חשיבה נדרשת בעולם מוצף ידע   •

נבנה על היכולת שלנו ושל ילדינו לחשוב באופן ביקורתי, לבחון כל דבר מכמה היבטים, ולחוות את החיבורים  

 ת/צדק סביבתי.  של הטבע והסביבה באופן שלם ככל הניתן תוך כדי התייחסות לאתיקה סביבתי
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אנו מאמינים כי במידה ונכיל/נטמיע גישות אלו במערכות החינוך נוכל לקדם סביבה מקיימת של קהילה חזקה,  

טביעת רגל אקולוגית מצומצמת ושימוש מושכל במשאבים הקיימים, שכפועל יוצא יהוו עמודי טווח יציבים לאורח  

לשם כך, לצד העבודה השוטפת, אנו מקדמים בימים אלו    זמן שיפתחו את החוסן כלכלי ברמה המקומית והארצית. 

 פרויקטים ויוזמות חדשניות: 

שמטרתו לקדם למידה בטבע. פורום פעיל המקדם את התחום ברמה הארצית ואשר יוזם   -פורום חינוך יער   •

ביל ומוביל עשייה רבה לקידום התחום בארץ בכלל ובתחומי האיגוד בפרט. אנו תקווה כי פורום זה יפתח ויו

לכך שהתחום יזכה להכרה במוסדות החינוך הפורמליים ויאפשר יציאה מוגברת יותר של תלמידים ללימוד 

בחוץ. חינוך טבע החל את דרכו במדינות סקנדינביה לפני מספר שנים והוא הדוגמא המובהקת ביותר לחינוך  

וקהילות הורים רבות ב זוכה לשבחים רבים מצד צוותי החינוך  וגובר בישראל  חוץ כיתתי אשר  קצב הולך 

 ובמדינות אחרות.  

האיגוד עומל בימים אלו על הקמתו של   -חדר בריחה סביבתי ללמידה חווייתית משמעותית ומרגשת   •

חדר בריחה מרתק בכותלי האיגוד. מטרתו העיקרית של חדר הבריחה הינה ליצור למידה חווייתית בקבוצות 

חושת השייכות והאכפתיות לסביבה בה אנו חיים לרבות גיל שונות, למידה אשר תביא בהכרח להגברת ת

ויוזם  פעיל  חלק  ולהיות  לשמור  רצון המשתתפים  את  תפתח  יוצא  וכפועל  והאנושית  האקולוגית  המערכת 

 בתוכה. 

שיטת המיינדפולנס )בעברית "קשיבות"( הפכה בשנים האחרונות לטכניקת -מיינדפולנס-אקו •

תבוננות פנימית ומבט חדש על הסובב אותנו. במהלך התרגול  המדיצטציה הפופולרית בעולם המספקת ה

התלמידים וצוות ההוראה יתאמנו בקשיבות לגופם ולרגשותיהם וכתוצאה מכך מתועדים/ מוכחת השפעה 

 משמעותית על שיפור איכות החיים, הפחתת מתחים והעלאת ריכוז.  

מית לצד התבוננות והתחברות לטבע מיינדפולנס הינה שלוחה של גישה זו המתמקדת בהתבוננות פני-אקו

סביבנו. החיבור הפנימי של צוות ההוראה והתלמידים לטבע יוצר תחושת פליאה וראייה מקרבת אשר יוצרת 

הגלומים בשיטת  היתרונות  כל  לצד  וזאת  על הקיים סביבנו.  ולשמור  ורצון לשקם  תחושת אחריות  באדם 

אפשרות ליצירת דור חדש אשר מחובר אל ערכי הטבע   המיינדפולנס המוכרת. אנו רואים בגישה חדשנית זו 

מתוך דחף פנימי וטבעי ומאמינים כי כאשר אדם מחובר אל מהות מסוימת ופועל מתוך דחף פנימי ישנם 

 סיכויים גבוהים יותר כי ימשיך בדפוס חדש זה גם בבגרותו. 

 

 2021פעילויות חינוך לקיימות לשנת 

-2019המשרד להגנת הסביבה ע"פ קול קורא לחינוך לקיימות לשנים  פעילויות סביבתיות ברשויות בתמיכת  

2022 

לקדם  מנת  על  וזאת  הרשויות  עבור  לקיימות  לחינוך  קוראים  קולות  הסביבה  להגנת  המשרד  מוציא  שנה  בכל 

המשרד להגנת   אנו באיגוד עובדים בשיתוף פעולה עם  ולהעמיק את החינוך הסביבתי במסגרות החינוך השונות. 

הסביבה ופועלים על מנת לעזור ולקדם את כלל הפעילויות במסגרת הקול הקורא. במסגרת מאמצים אלו אנו עוזרים 

בחיבור  תומכים בהגשת הקול הקורא במערכת הממשלתית,  תכניות עבור הקולות הקוראים,  בכתיבת  לרשויות 

אים אנו נמצאים בקשר ובמעקב מקצועי עם הנעשה לאנשי מקצוע, ייעוץ, ליווי ועוד. לאחר אישור הקולות הקור

בשטח, מבקרים בבתי ספר, גנים ופרויקטים בשטח ועוזרים לקשר בין הפעילים בשטח, הרשויות ומשרדי החינוך  

 והגנת הסביבה. 
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: סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום חינוך בנושא סביבה  10301-10307יצא קול קורא מספר  2018בשנת 

ושנה לאחר מכן, יצא קול קורא משלים מספר  תשפ"ב –במערכת החינוך ובקהילה לשנות הלימודים תש"פ 

סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנות  12188-12190

 .10301תשפ"ב, לרשויות שלא עמדו בקול הקורא   –הלימודים תשפ"א 

₪. במסגרת הקול  3,164,785רשויות במרחב האיגוד, בתמיכה כוללת של  18ים אלו השתתפו בקולות  קורא

הקורא נערכות הסמכות גנים ובתי ספר לירוקים, תכניות פעולה רחבות לחינוך רב גילאי ברשויות ופרויקטים 

 קהילתיים שונים המפורטים בהמשך.  

ו השתלמות מקצועית לחינוך לקיימות מוזמנים ליצור  גנים ובתי ספר אשר מעוניינים להצטרף לתהליך הסמכה א

בדוא"ל: האיגוד  של  הסביבתי  החינוך  רכז  אגמון,  שי  עם   קשר 

 sc.org.il-Shai@sviva 

 

 הסמכת גנים לגנים ירוקים וירוקים מתמידים

על מנת לעבור הסמכה לגן ירוק על הגן לעמוד במספר קריטריונים סביבתיים המייצגים אימוץ אורח חיים מקיים  

ובריא, הן כלפי הסביבה והן כלפי הצוות וילדי הגן לצד שיתוף ההורים והקהילה הקרובה. במהלך השנה מקיים  

אשר מחברים את ילדי הגן לטבע ולסביבה   הצוות פעילויות ותכנים המועברים בגן, בחצר הגן או בסביבה הקרובה

ליווי במהלך השנה, המקנה   לאורך התהליך מקבל צוות הגן  ועוד.  וחקר, משחק  יצירת דיאלוג, התבוננות  דרך 

 לגננות כלים ליצירת שינוי סביבתי.  

 2021הסמכת גנים ירוקים ומתמידים ברחבי האיגוד בשנת  .64תרשים 

 

 

 ירוקים מתמידים הסמכות בתי ספר ירוקים ו 

על מנת לעבור הסמכה לבית ספר ירוק/ירוק מתמיד/ירוק עד על בית הספר לעמוד במספר קריטריונים סביבתיים  

המייצגים אימוץ אורח חיים מקיים ובריא, הן כלפי הסביבה והן כלפי בית הספר. על בתי הספר להראות יכולת 

, התייעלות לשם צמצום פסולת וחסכון  שילוב עקרונות ותכנים לימודיים סביבתיים בתכנית הלימוד הבית ספרית

ירוקה   תלמידים  מועצת  והקמת  וקהילה  הורים  המשלבת  סביבתית  פעילות  וחשמל,  מים  נייר,  כגון:  במשאבים 

פעילה. בסוף התהליך עובר בית הספר מבחן הסמכה ארצי אל מול צוות שיפוט המורכב מנציגים מהמשרד להגנת 

 סביבתי של האיגוד.  הסביבה, משרד החינוך ורכז/ת החינוך ה
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 יוזמות קהילתיות  

מקום מרכזי בקול הקורא מוקדש לקידום יוזמות קהילתיות שונות ברחבי הרשויות. בכל שנה נבחרות בכל רשות 

הקהילה. יוזמות אלו פותחות הזדמנות מיוחדת וחשובה למרחב קהילתי  כמה יוזמות בולטות אשר מוצעות ע"י אנשי  

המספקת מגוון של נושאים סביבתיים, חיזוק הקשר בין אנשי הקהילה ומתן מענה לצרכים קיימים בשטח. האיגוד  

דואג לתת ליווי לאורך כל התהליך ולקדם את הפעילות השוטפת הן בצד הבירוקרטי )קישור אל מול הרשויות 

מים ממשלתיים( והן בשטח )ביקורים וסיורים במהלך הקמת הפרויקט, הכרת הנפשות הפועלות, סיוע מקצועי  וגור

 בתחום ועזרה בהתמודדות עם אתגרים שונים שעולים במהלך הפרויקט(.

 :להלן דוגמה ליוזמות קהילתיות אשר הוקמו בתמיכת קול קורא זה

 הכפר  למשפחות ופיקניק ישיבה פינת: עריאן במועצה אזורית מנשה-אל

 הרב ולמבנה הנוער למועדון בסמוך  נמצא ביישוב היחיד השעשועים גן

 פעילות וחוגים.  מתקיימים  בו תכליתי

 .עריאן-אל ביישוב ומשפחות נוער, לילדים העיקרי המפגש מקום זהו

 ופתיחת לתקן החזרתו עם ועכשיו סגור השעשועים גן  היה האחרונות בשנתיים

 ופיקניק  מפגש ומקום לאימהות ישיבה פינת אליו לייצר בסמוך הוחלט המתחם

 .למשפחות

 וסבים ילדים, נערים, הורים, סבתות הכולל משתתפים רב  קהילתי באירוע

 גינת הוקמה ל,"קק שולחנות וחצץ ,נבנו אבנים יצרנו תשתית המקום,  נוקה

  לכל ומשמח  מקרב מפגש מקום  הוקם. פרחים אדניות ונשתלו תבלינים

 .הנוער בכפר יהיו באחריות ושימורו שתחזוקתו הגילאים, ונקבע
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 2021הסמכת בתי ספר ירוקים ומתמידים ברחבי האיגוד בשנת  .65תרשים 

הקמת פינת הישיבה  .22איור 

 יאןער-באל
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 קול קורא יום הניקיון 

סיוע לרשויות מקומיות לפעילויות חינוך והסברה   – 11595קול קורא 

לרשויות לבצע הקול הקורא אפשר . 2020ליום הניקיון הלאומי 

פעולה משולבת של הדרכה והסברה מוקדמת ויום פעילות  מעשית, 

 אשר פנתה למסגרות החינוך הפורמלי והלא פורמלי.

שמונה רשויות באיגוד עמדו בתנאי הקול הקורא בסך כולל של  

ההתאמה למגבלות הקורונה, הן במסגרת מערכת . ₪ 602,00

פעילות מאורגנת ביום החינוך, והן בפעילויות הפנאי מחד, והן ל

הניקיון עצמו העמידו קשיים רבים בדרך, אך לאחר התאמות 

 והארכה בוצעו ימי ניקיון מגוונים ועם פעילות חינוכית נרחבת. 

 

 

 ההשתלמות המשולבת לחינוך לקיימות 

משותפ ביוזמה  הוקמה  לקיימות  לחינוך  המשולבת  של התכנית  ת 

משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה והחלה את דרכה בשם "תכנית 

השרים". התכנית מקדמת השתלמויות המיועדות לצוותי ההוראה בגני  

נערכות  ההשתלמויות  יסודיים.  והעל  היסודיים  הספר  ובתי  הילדים 

בשיתוף הגופים הירוקים החברה להגנת הטבע והרשת הירוקה, אשר  

ה בית  צוות  את  הרצאות מלווים  בתוכה  המשלבת  בהשתלמות  ספר 

מאנשי מקצוע בתחום הסביבה, מתן כלים להעברת שיעורים ותכנית 

לימודים בדגש סביבתי, נוסף על ביצוע יוזמה של בית הספר הפונה 

ומשלבת בתוכה את הקהילה על גווניה. השתלמויות אלו מעניקות לצוות הזדמנות לפתח ידע ומודעות לנושאים 

שונ וחשיבה סביבתיים  דיאלוג  פיתוח  הקיימות,  עקרונות  פי  על  החיים  באורח  שינוי  לעריכת  דרך  פריצת  ים, 

ביקורתית ופיתוח יצירתיות ויוזמה. ההשתלמויות מהוות הכנה משמעותית לקראת הסמכה ירוקה ומשפיעות באופן 

בוי של השתלמויות אלו  חיובי הן על הצוות, והן על הילדים ועל סביבתם. אנו באיגוד פועלים על מנת לקדם רי

אלו,   השתלמויות  המעבירים  הירוקים  לגופים  משותפים  במפגשים  התהליך  ליווי  לצד  האיגוד,  רשויות  במרחב 

 המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך.   

 2021מספר בתי הספר שעברו השתלמות משולבת לחינוך לקיימות ברחבי האיגוד בשנת  .66תרשים 

 

 

 

 

 

 

זרקא בפעילות -ילדי ג'סר א .23איור 

 יום הניקיון בכפר

השתלמות גששות בבי"ס  . 24איור 

 כרכור–שבילים בפרדס חנה
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 תחרות בנייה ירוקה בבתי ספר יסודיים 

בשנת תש"פ יצאה לדרך התחרות הרביעית הארצית לבנייה ירוקה מטעם משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה 

בית והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה. התחרות מיועדת לבתי ספר יסודיים ברחבי הארץ אשר עברו הסמכה ל

ספר ירוק או ירוק מתמיד. בתי הספר הזוכים מקבלים הזדמנות יוצאת דופן לביצוע מיזם סביבתי חדשני של בנייה  

עד   של  בתמיכה  הספר  בית  במרחב  הספר   200,000ירוקה  בתי  מקבלים  זו  יוזמה  למען  הפרויקט.  לביצוע   ₪

זו מביאה עמה הזדמנות ייחודית לתהליך    המשתתפים ליווי מקצועי של אנשי מקצוע בתחום הבנייה הירוקה. תחרות

למידה חינוכי משותף הן לצוות בית הספר והן לתלמידים תוך ביצוע תהליך חקר על ידי התלמידים, למידה ותכנון  

פרויקטים בשיתוף פעולה, מתן דוגמא אישית ותרומה לסביבה. גם בפרויקט זה האיגוד הינו צד משמעותי בייעוץ  

 לבתי הספר.  והליווי המקצועי שניתן

יצאה לדרכה התחרות הרביעית לבנייה ירוקה, אליה ניגשו חמישה בתי ספר מרשויות במרחב    2019באוקטובר  

בן אלחטאב בבאקה אל-האיגוד: בי"ס אלומות בנתניה, בי"ס אלשאטטא בג'סר א גרבייה,  - זרקא, בי"ס עומר 

גוד ליווה את בתי הספר כבר משלב התכנון  בי"ס תפוז בפרדסיה ובי"ס תל"י אלונה במועצה מקומית אלונה. האי

 הראשוני וימשיך ללוות עד לסיום ביצוע הפרויקט.

 לגאוותנו הרבה זכו בתחרות הארצית שני בתי ספר:

בי"ס יסודי אלונה בעמיקם אשר הגישו תכנית להפיכת גג בית הספר לגג ירוק אשר מיועד לקינון של בזים ויצירת  

 כר פורה לדבורים.

זרקא הציגו תכנית לבניית חדר שלווה ירוק ומקיים. אנו מאחלים להם בהצלחה  -אלששאטאא בג'סר אבי"ס יסודי  

 ומצפים לראות את התוכנית קורמת עור וגידים.

 

 פורום חינוך יער 

הארץ שמקיף את השמש.  -"הדבר החשוב ביותר ללמד את ילדכם הוא שהשמש אינה זורחת ושוקעת. זהו כדור

-ת הרעיון של צפון, דרום, מזרח ומערב, ושהם מתייחסים למיקום שלהם על פני כדורלאחר מכן, למדו אותם א

ארץ באותו זמן. כל השאר יבוא מאליו"ה . 

 בקמינסטר פולר 

אנו באיגוד שואפים לזהות ולקדם יוזמות חינוכיות חדשניות במרחב האיגוד ואף מחוצה לו. בשנה הקודמת הקים  

ב האיגוד ובכלל הארץ ולתת מענה האיגוד את פורום הארצי לחינוך חוץ, על מנת לקדם את התחום במרח

לרשויות, אנשי חינוך ועוד אשר פועלים בתחום. הפורום מורכב מאנשי המקצוע המשפיעים על המערכת  

החינוכית בנושא חינוך יער בגיל הרך: נציגים ממשרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, רמת הנדיב, חוקרים של  

יות, גופים ירוקים שונים, מנהלים, מורים וגננות בתחום חינוך  איגודי ערים ויחידות סביבת התחום מהאקדמיה,

 היער.    

מטרת הפורום הינה למידה הדדית ושיתוף ידע וניסיון נרחבים, גיבוש רעיונות ופעולות להנגשת התחום ופיתוחו 

 במרחב, חיזוק שיתופי פעולה ואיסוף ידע רב לכדי פעולה.  

ה ופעולה, פיתח תכנים לעזר לאנשי החינוך, החל ממאגר מרצים  הפורום גיבש צוותי חשיב 2021במהלך שנת 

. הוקם אתר אינטרנט 2022וכלה בכתיבת מדריך מפורט ומלא לנהלי עבודה בגן יער, אשר יצא לאור במהלך 

המתארח באתר האיגוד, המכיל בתוכו תכנים וחומרי עזר ומאפשר יצירת קשר עם אנשי מקצוע בכירים בתחום 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%91%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%A8+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A8%5D/1/1/0/
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הפורום קיים מספר מפגשי שטח וסמינרים ומפגשי עבודה מקוונים רבים הן בצוותי הפעולה  בכל חלקי הארץ.

 והן בהיקף רחב.
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 ניו מדיה

 פעילות ניו מדיה באיגוד 
 אתר האיגוד  

עלה האתר המחודש בעיצוב חדש   2021במהלך 

. האתר מתעדכן  2020-ובהתאם למיתוג שהושק ב

בתדירות גבוהה עם חדשות, עדכונים וכתבות על 

 המתרחש במרחב האיגוד.  

 

 

 
 

 הפקת מדריכים דיגיטליים 
כחלק מתהליך החדשנות של האיגוד והרצון למזער את השימוש בדפוס, השנה 

והמדריכים שהאיגוד מפיק לנגישים ברשת. בשנת התחלנו בהפיכת החומרים 

שהפקנו לחוברות דיגיטליות  מדריך התחבורהו מדריך הליקוטהפכנו את  2021

 נוחות ונגישות לדפדוף. 

 

     

 

 

 

 

 

https://www.sviva-sc.org.il/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%98/
https://www.sviva-sc.org.il/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%90-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%99/
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 פניות ציבור באמצעות האתר 

לזמינות ולקשר ישיר אל מול התושבים, במהלך  בהמשך להשקת האתר החדש נכחנו לדעת כי האתר הינו כלי 

 פניות באתר מתושבי האיגוד בנושאים שונים. 44-התקבלו כ 2021שנת 

 

 2021מטעם תושבי האיגוד בשנת חלוקת נושאי הפניות  . 67תרשים 

  

 

 עמוד הפייסבוק 
של האיגוד עם העלאת פוסטים שוטפים וקידום התכנים בעמוד.   המשכנו להשקיע בעמוד הפייסבוק 2021במהלך 

 . עם העמוד תאינטראקציו 0.5M-ויותר מ  בשנה 1.1M-החשיפות לעמוד הגיעו ליותר מ

. 2021 בשנתאוהדים  1,571-להגענו  2021בתחילת  893-מ במהלך השנה ו  45%-מספר האוהדים בעמוד גדל ב

החשיפות לתכנים בעמוד הן לא בהכרח של האוהדים אלא בגולשים חשוב לציין כי הרבה מהאינטראקציות ו

 שנחשפים לקידום הממון אך לא עשו לייק לעמוד.  

  8ה של פי יראינו גם עלייה משמעותית בחשיפה ובמעורבות היומית והאינטראקציה של הגולשים עם העמוד. עלי

 . 2020במעורבות לעומת שנת 

12

1

19

1

3

8

איכות אוויר   חופש המידע מידע

קרינה רעש תכנון סביבתי
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 מעורבות גבוהה: וגמא לפוסטים עם ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020בהשוואה לשנת  2021האוהדים והאינטראקציות בעמוד הפייסבוק של האיגוד בשנת  רהעלייה במספ .68תרשים 
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 קמפיינים   

 קמפיינים ממומנים ומשמעותיים בעמוד.   3עלינו עם  2021במהלך שנת 

i.  4-1קמפיין אנימציה לסגירת היחידות הפחמיות   

ii.   קידום והרשמה לשבוע הקיימות 

iii. םקידום סרטון הסברה למניעת שימוש בקמיני   

 

   

 1-4קמפיין לסגירת היחידות הפחמיות 

 65%לפני עליית הקמפיין נמצא כי  בסקר מקדים שנערך

מייצרת חשמל בגז. בעוד בטוחים שתחנת אורות רבין 

יה. הנתון חיזק  ישבפועל המחז"מים באורות רבין עדיין בבנ

את חשיבות הקמפיין המסביר בצורה נגישה על ידי אנימציה  

על ייצור החשמל בתחנה ומדוע יש צורך לסגור את התחנות  

 הפחמיות.   

הקמפיין תרם באופן משמעותי מאוד  לאחר הקמפיין ראינו כי  

לאת המודעות לכך שבתחנת אורות רבין יש  נושאים: הע 3-ל

שני סוגים של יחידות ייצור, המודעות לכך שבתחנת אורות 

מייצרים חשמל באמצעות גז והעלאת המודעות לאיגוד לא  רבין 

 .שרון כרמל לאיכות הסביבה ערים 

   :לפי זכירת הפרסום –ניתוח התפיסות והעמדות

  

 

 

 

 

 

https://www.sviva-sc.org.il/articles/item/11/
https://www.sviva-sc.org.il/articles/item/11/
https://www.sviva-sc.org.il/articles/item/11/
https://www.facebook.com/igudarim/videos/2031550460328531/
https://www.facebook.com/igudarim/videos/2031550460328531/
https://www.facebook.com/igudarim/videos/2031550460328531/
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 פיקוח ואכיפה

קריאות בנושאים שונים: אבק, אסבסט, חומרים מסוכנים,  201-אגף הפיקוח שלנו טיפל ביותר מ 2021במהלך 

  פסולת, ריח, רעש, שפכים ותחנות כח. כאשר אבק ופסולת היו התלונות העיקריות. 

 2021אל האיגוד בשנת  תלונות הציבור שהגיעו חפילו .69תרשים 

 

הפניות באגף הפיקוח יכולות להיות יזומות כביקורות או כאשר רכזי הפיקוח מגלים מפגע סביבתי )כמו השלכות 

 פסולת בלתי חוקית( או כאשר אחד מהמוקדים של רשויות האיגוד פונים לאיגוד.  

 

 לפי רשויות  2021פילוח התלונות שהגיכו אל האיגוד בשנת  .70תרשים 

 

 

 

אבק
33%

אסבסט
5%

חומרי  מסו ני 
1%

 סולת  
18%

ריח
15%

רעש
5%

ש  י 
3%

תחנות  ח
20%

זרקא-סר א'ג
3%

עמק 
חפר
6%

אור עקיבא
1%

אלונה 
3%

אליכין
3%

באקה אל גרביה
0%

גבעת עדה-בנימינה
ת 'ג1%

1%

זכרון יעקב
3%

חדרה
48%

חוף הכרמל
3%

מנשה
24%

פרדיס
1%

כרכור-פרדס חנה
3%
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 : ותח. להלן מספר דוגמאנקה את השטלאחר תפיסת משליכי פסולת, אגף הפיקוח דואג ומוודא שהמשליך י

 דוגמאות לפעילות אגף הפיקוח 

 

   2021דצמבר סיור יזום עם עיריית חדרה 

 לפני                                                    אחרי 

            

 

 ביקורת שבועית במחצבת ורד  –סיור יזום 

 

  

 2021השלכת פסולת אליכין ספטמבר 

 אחרי                         לפני                         
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 נמצא מפגע אבק, השטח לא מורטב   – 2021ביקורת במטמנת איכות ירוקה אוגוסט 
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 פסולת  

 פסולת אביבית ואיכות ירוקה   אתרי הטמנת
אתר הטמנת הפסולת "אביבית" הינו אתר לסילוק פסולת יבשה כחלק משיקום האתר והסדרתו לייעודו הסופי   

לתמ"א   לשינויים   6ותמ"מ    22בהתאם  בכפוף  האזור.  של  הטבעיים  המאפיינים  שמירת  תוך  בוסתנים  כשטח 

המסילה מכיוון יער  כנית להכפלת מסילת רכבת החוף, הכוללת גם הסטה של  והת  –  65המתחייבים מכח תת"ל  

 חדרה אל שטח אתרי ההטמנה הקיימים.

מ' בממוצע(  עם    7דונם בבור קיים שעומקו משתנה בחלקיו השונים )   38אתר אביבית משתרע על שטח בגודל  

מ"ק. המתחם מחולק לשלושה תאי הטמנה, סדר הפיתוח והשימוש בתאים   320,000-נפח הטמנה פוטנציאלי כ

הטמנה ושיקום עבור כל   להטמנת הפסולת לסוגיה מתבצע מצפון לדרום, תוך שמירה על רצף של פיתוח, הפעלה,

 תא לפי הסדר שנקבע.  

קליטת הפסולת באתר מתאפשרת רק לאחר קבלת אישור על הסדרת התשתיות )איטום וניקוז( ע"פ היתר הבנייה  

 ובהתאם לתנאים ברישיון העסק.  

 : המצב בפועל

ת הטיפול של אתר  מאז פתיחת האתר לקליטת פסולת, נקלטה במקום  פסולת בכמות גדולה  בהרבה מקיבולת ויכול

)א( לתקנות למניעת מפגעים )מניעת זיהום אוויר וריח  6התנהלות הטיפול בוצעה עד עתה בניגוד לתקנה  .  אביבית

ובניגוד לתנאים ברישיון העסק בוצעה הטמנה ללא הידוק    ,1990-בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת( התש"ן

 יומית.  -םוכיסוי בתדירות יו

רות עיכנית המאושרת ובשל כך נוצרו בומפעילות לקויה זו נוצרו שיפועים )חדים(, שאינם תואמים לתכתוצאה  

 למפגעי ריח למגורים הסמוכים. פנימיות בגוף הפסולת ובעקבות

במהלך השנים התקבלו תלונות על מפגע ריח. להערכת האיגוד הריח שהוביל לתלונות הוא תוצר של הבעירות 

לת. חיזוק להערכה זו מצא האיגוד בעובדה כי בסיורים רבים שבוצעו באתר הורגש ריח חריף  הפנימיות בגוף הפסו

 ובלתי סביר.

כנית ו, ולנוכח המפגע החמור והחזרתי, מפעילי האתר נדרשו לאסדרת השיפועים בהתאם לת2021במהלך שנת  

התקיים שימוע למפעילי כך,    . בנוסף עלניתנו התראותוהמאושרת ולחיסול הבעירות הפנימיות בכפוף לדרישות,  

ע"י האתר במשרד להגנת הסביבה בעקבותיו ניתן צו סגירה למטמנות, שהוצא ע"י עיריית חדרה לפי דו"ח שנכתב  

 .הצוות המקצועי באיגוד

חברת ע"י  "אביבית"  אתר  נרכש  לכך,  בע כהן  צבי"  בהמשך  הסמוך    היזם שהפעיל  –  " מ"אקולוגיה  האתר  את 

ל אי  ירוקה"(.  האתרים)"איכות  שני  את  מפעיל  כהן  צבי  היום,  הקיים  במצב  זמנית.   כך,     בו 

בו מתרחשות   1כתנאי לקליטת פסולת באתר דרש האיגוד מהיזמים החדשים הגשת תכנית להסדרה וטיפול בתא  

)שבהכנה( תפרט    כניתובעירות פנימיות, המהוות גורם עיקרי למפגעים סביבתיים כתוצאה מפעילות המטמנה, הת

.  הדרך לטיפול בבעירות הקיימות ולמניעת בעירות חדשות, לרבות האמצעים שינקטו למניעת מפגעי ריח  את אבני

והבעלים הקודמים של אתר אביבית  פתחו את האתר תוך יצירת שיפועים חדים, ע"י בנייה  זאת, כאמור, מאחר  

הניקוז   תעלת  תשתית  על  שחורה  אדמה  כיסוי  עם  מפסולת  מדרגות  לתשל  בניגוד  המטמנה  וההיקפית,  כנית 

 המאושרת.  
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תהיה בהתאם לת היא שההסדרה של האתר  כן, דרישת האיגוד  לחלופיןועל  להגיש   ,כניות מאושרות.  היזם  על 

על  כמו כן,  לאישור תב"ע חדשה הכוללת את כל השינויים הנדרשים בהתאם לדרישות הסביבתיות שקבע האיגוד.  

מפעול האבק  מפגע  את  לצמצם  האיגודמנת  הציע  ירוקה  באיכות  המחזור  המחזור    ות  ציוד  מיקום  את  להעתיק 

באתר אביבית וכי כל פעולות המחזור יבוצעו תוך נקיטת    2תא מס'    )מגרסה וכד'( מזרחה ממיקומו הנוכחי, אל

 אמצעים למניעת אבק.  

ו"ח טיפול בבעירות בהמשך לכך ובהתאם לדרישת האיגוד והמשרד להגנת הסביבה, הוגש לאישור איגוד ערים ד

בעומק  ושישה קידוחים    אווירית טרמית סריקה. הדו"ח התבסס על סקר בעירות עומק וכלל  1  הפנימיות בתא מס' 

ממצאי דוח    מ' מפני השטח. כל זאת בוצע במטרה לבחון ולמדוד טמפ' פנימיות בעומק גוף הפסולת.   10של עד  

באתר אביבית נמצאים    1בתא    מ"ק,  80,000-מוערכת של כהבעירות הצביעו על התמונה הבאה: כמות פסולת  

 6-8מעלות צלזיוס שנמדדו בגוף הפסולת בעומק של    70עדיין בתהליך בעירה וזאת בהתאם לטמפ' גבוהות מעל  

מ'. בכל הקידוחים נמצאה פסולת שחורה שניכר כי עברה שריפה וכן תועד ריח שריפה אשר בכל הקידוחים בתא  

 זה .

 

 

 

 

 

 

 

 

בבעירות: לטיפול  חלופות  שתי  היזם  הציג  הקיים  הבעירות  מצב  דו"ח   בעקבות 

איטום בשכבות חרסית מורטבות ומהודקות של כל היקף הפסולת בכדי למנוע חדירות של אוויר    ראשונה:חלופה  

ידי  יתרון של צמצום פליטת לסביבה בשלב המי  לליבוי הבעירה בגוף הפסולת ומניעת פליטות לסביבה. לחלופה זו

בטווח הארוך חלופה זו איננה מציעה  טיפול בשורש הבעיה וכתוצאה מבחירה    ,כתלות בטיב האיטום. יחד עם זאת

  עלולה להיווצר התמוטטות בגוף הפסולת היות והבעירה ממשיכה להתקיים, וכפועל יוצא מכך   בדרך פעולה זו

 התפרצויות של פליטות לסביבה.  להיווצר עלולות

מ"ק(    1,000ה כיבוי אינטנסיבי ופינוי הפסולת למחזור והטמנה באופן של כריית מנת פסולת )מציע  :חלופה שנייה

מכל תא בוער ופיזורה על גבי משטח הכיבוי, תוך התזת מים לקירור וכיבוי המשטח לכיבוי ימוקם בתא מס' ויהיה  

הטמנה חוזרת בשטח עם מערך קליטת תשטיפים. הפסולת החמה שעברה קירור תועבר למחזור ו  אטום לחלחול

זו קיים לחלופה  גם  ירוקה.  להיות מלווה  איכות  גוף הפסולת עלולה  גדול מכיוון שפתיחת  ריח    חיסרון  במפגעי 

משמעותיים לשכונה הקרובה. מנגד, היתרון בחלופה זו, כי כל בעירה מטופלת עד תום בפעולה מדודה וקצובה  

כ להמשך  עשוי  הטיפול  כי  הערכה  תוך  באתר(.    3-4-בזמן,  הבעירות  כל  כיבוי  )ויכלול   חודשים 

 החלופה השנייה היא זו שנבחרה לביצוע בפועל מצירוף של השיקולים הבאים:  

 יבית""אבשטח מטמנת  . 25איור 
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ובשל השיפועים התלולים הקיימים היום ב"אביבית"  .1 ביישום  המורכבות הגדולה של החלופה הראשונה 

 עלולים להקשות בשיקום של האתר בעתיד.   אשר

 אין כל ערובה להצלחתה של החלופה הראשונה הבעירה יכולה להימשך במשך שנים.   .2

לתפעול והשיפועים יוסדרו בהתאם להוראות . החלופה שנייה, הנבחרת, תאפשר לייצר רום פסולת נוח ויעיל  3

 . התב"ע המאושרת. נתון זה יאפשר שיקום וסגירה באופן המיטבי ומניעת מפגעים עתידיים ותוספת פליטות

פתיחת תאים, כיבוי והעברת הפסולת הכבויה לאתר איכות ירוקה(    –ה  יבהתאם לחלופה הנבחרת )החלופה השני

ת את השלביות של הכרייה והטיפול בפסולת ומלווה באמצעים שינקטו  כנית מפרטואושרה תכנית הכיבוי, הת

 ידי האיגוד לפי התנאים הבאים:-למניעת מפגעי ריח. אישור לתחילת העבודה נקבע על

 שיתוף ציבור כפי שיקבע עם עירית חדרה   •

התקנת   • תכלול תבוצע  אשר  ההטמנה  לאתר  ייעודית  מטאורולוגית  שני    תחנה  רוח.  שרוול 

האתר   מפעיל  עבור  התראות  למערכת  אלקטרונית  מחוברים  אלו  התראות מרכיבים  ומערכת 

 מקבילה למפקח מטעם האיגוד.  

 הנפה ומחזור הפסולת.  תותחי הערפול יופעלו לכל אורך פעילות •

 לקירור וכיבוי. תבוצע פריסת תותחי הרטבה וערפול להנחתת חלקיקים, •

 . 30/03/22כשלושה חודשים ולא יאוחר מתאריך  ל הפסולת יארכומשך עבודת הכיבוי וטיפו  •

 עבודות הכיבוי תתבצענה אך ורק בשעות היום ולא תבוצענה בעת נשיבת רוחות מזרחיות. •

 באביבית.   1אחת לשבועיים יוגש לידי האיגוד על ידי היזם, דוח על התקדמות העבודה בתא מס'   •
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   D-fencelineTMמערכת ניטור רציף בשטח 

כפי שצוין בראש פרק זה, בעקבות בעירות פנימיות )מהן נפלטים גזי בעירה עם מגוון רחב של מזהמים( בגוף 

מפגעי ריח וכתוצאה   הפסולת באתר מטמנת אביבית הממוקמות מזרחית לשכונת עין הים בגבעת אולגה, נגרמו

תלונות רבות של תושבים משכונת עין הים בגבעת אולגה בחדרה.  בכדי לטפל במפגעים אלו,  התקין    בלומכך התק

את כמות וסוג   על מנת לאמוד  האיגוד באמצעות חברת "אטמוספיר" מערכת ניטור רציף למשך חודש ימים, וזאת

 "אביבית".   המזהמים בשכונות הסמוכות לאתר ההטמנה

מערכת ניטור רציף זו, מבוססת על מדידות אופטיות דרך תווך פתוח ומדווחת על ריכוזי מזהמים ממוצעים לאורך  

ומדידות רוח במקביל,    OP-FTIRקווי מדידה של מאות מטרים. נוסף על כך, המערכת מבוססת על טכנולוגיית  

   שעות ביממה לאורך כל השבוע, של עשרות חומרים במקביל.  24ספקת ניטור רציף, מרחבי ובזמן אמת למשך ומ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ממצאי המדידות

לאורך תקופת המדידות לא התגלו ריכוזי מזהמים החורגים מתקני איכות אוויר, אולם זוהו בצורה עקבית ותכופה  

לאורך קווי הניטור, הגזים מתאן )מעל ריכוזו הקבוע ברקע( ומימן גופרתי במהלך שעות הערב עד שעות הבוקר 

 המוקדמות.  

 אין תקן.    -ppm 2.4 , ריכוז שיא של 10/11/21בתאריך  : CH4מתאן  •

    ppb 32.3מהערך הסביבתי   50%-כ - ppb 15.8, ריכוז שיא של 17/11/21בתאריך  :H2Sמימן גופרתי  •

 .  ppb 0.32מסף הריח  50ופי 

 .  ppb 52,000התקן הסביבתי   – ppb 291.9, ריכוז שיא של 22/11/21בתאריך  :COחד תחמוצת הפחמן  •

 אין תקן.   – ppb 47.5, ריכוז של 28/11/21בתאריך  :NH3אמוניה  •

 אין תקן.   -  ppb 309, ריכוז שיא של 17/11/21בתאריך  :סה"כ אלקנים •

 אשר הוצבה בשטח האיגוד "אטמוספיר" חברתפריסת מערכת הניטור של  . 26איור 
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 : יתוח הממצאיםנ

מתאן איננו חומר ריחני אך מהווה סמן ידוע לפליטות ממטמנות. במקביל למתאן ומימן גופרי זוהו לפרקים אמוניה,  

 (, ובמקרים ספורים גם מתאנול.  COפחמן חד חמצני )

ריכוזי הגזים שנמדדו אמנם לא חרגו מהתקנים הסביבתיים, אך עם זאת, נרשם ריכוז מימן גופרי מעל סף הריח  

בממוצע    CO. ריכוזי   32.3ppbממוצע חצי שעתי, כמחצית מערך הסביבה המותר,    ppb  15.8-יע בשיא להתחתון והג

 .ppb 205.1- חצי שעתי הגיעו בשיא ל

 אמוניה ומתאנול –תבנית יומי של ממוצע ריכוזי מזהמים )חצי שעתיים(  .72תרשים 

 

 2021בשנת  הת כפי שנמדדתבנית יומית של ממוצע ריכוזי מזהמים באתר אביבי . 71תרשים 
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הריח התחתון שלהם. ריכוזי המתאן התאפיינו   , מתחת לסףppbהגזים אמוניה ומתאנול נמדדו בריכוזים של עשרות  

בשעות הערב עד הבוקר. בשיאי האירועים נמדדו מאות עד אלפי    ppb  100-בממוצעים חצי שעתיים  גבוהים  מ

ppb  2,462.7מתאן עם שיא רגעי של ppb .)מעל ריכוזי הרקע( 

 לאור המפורט לעיל, להלן מסקנות הדוח המלאות:

 המטמנה מהווה מקור עיקרי לפליטות גזים ומטרדי ריח. מסקנה זו מתבססת על הממצאים הבאים:  

 מכיוון המטמנה ביחס לקווי המדידה   -עליות בריכוזים כאשר כיוון הרוח הופך דרום מזרחי   •

 של מתאן בעת מהירות רוח נמוכה המעידה על מקור פליטה קרוב    ppbמדידת מאות ואלפי  •

 גבוהים יותר על קו המדידה הדרומי והסמוך יותר למטמנה   הופעת ריכוזים •

 מדידות מקבץ מזהמים אופייניים למטמנה נרשמו במקביל באותו פרק זמן  •

 

 2021בשנת  שונות מטאורולוגית ואירועי שיא באתר מטמנת אביבית .73תרשים 
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 דוברות ויחסי ציבור 

 דובר האיגוד: יותם אשל 

האיגוד    המקצועי והמשמעותי ביותר בתחום איכות הסביבה במרחב ואחד המשפיעים בישראל,האיגוד הינו הגוף 

 יוצר ומוביל סדר יום ושיח סביבתי בתקשורת ובמדיה.

של האיגוד במגוון מדיות ופרסומים רחב ככל   הפעילות הרבה דובר האיגוד אמון על יצירת השיח באמצעות פרסום וחשיפת

שורת אלקטרונית וכתובה, אמצעי פרסום של הרשויות המקומיות, ועוד. הדובר גם אחראי על  האפשר: אתרים מובילים, תק

 ניהול ההסברה בעת משברים.

התקשורתי והציבורי בתחומים רבים בתחום איכות הסביבה. לכל     יצר האיגוד סדר יום סביבתי והוביל את השיח   2021בשנת  

 אלו נלוותה חשיפה משמעותית בתקשורת ובמדיה. 

 בתחנת הכוח אורות רבין וההשלכות על המשך השימוש בהן. 1-4אבק לסגירת יחידות המ •

והפיצוי לרשויות המקומיות, ובכלל זה חשיפה בצילומים של הנזק לחי, לצומח -התמודדות עם אסון הזפת   •

 ולים. 

  ים. ברמת התכנון והקמת מיזמים וכן בניטור מראש של מפגעים סביבתי-הצורך בשמירה על המרחב הימי   •

 נתוני הניטור לתושבים. ודיווח אודות  בפועל על גבי אסדת לוויתן הניטור •

הפגיעה בתושבי    והפסקת  פיזור אבק הפחם פעילות האיגוד להקמת מתקן להפסקת   -מפגע אבק הפחם •

 השכונות הסמוכות. 

 בתחנת הכוח חגית.   אחסון קונדנסט  מניעת •

 במרחב האיגוד. אנרגיה ומפעלים פטרוכימייםמאבק לצמצום שטחים שיועדו למתקני  •

 . OPC   2  תחנת הכוח  המאבק כנגד הקמת •

במעבר לאנרגיות מתחדשות כאמצעי האנרגיה העתידי של   -תוכניות ומיזמי האיגוד והרשויות החברות בו •

 ישראל.

זה פרויקטים ברשויות   • ובכלל  ומיזמי האיגוד בתחום החינוך לקיימות  בעלות של   - המקומיות  תוכניות 

 כמיליון ש"ח.

 2021לפניכם מגוון כתבות שפורסמו בשנת  

3895143,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 

https://www.calcalist.co.il/local_news/article/hjmbtdp0d 

3894899,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 

3894752,00.html-icles/0,7340,Lhttps://www.calcalist.co.il/local/art 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001361475 

1.9555146-https://www.haaretz.co.il/nature/.premium 

ttps://www.calcalist.co.il/local_news/article/r1A8GkR8uh 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001361330 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001396175 

1.10364326-MAGAZINE-https://www.haaretz.co.il/nature/.premium 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.calcalist.co.il%2Flocal%2Farticles%2F0%2C7340%2CL-3895143%2C00.html&data=05%7C01%7Cshiri%40sviva-sc.org.il%7C3155412120e24ae772ab08da3705f02d%7C3d8932153bac431aa33ecd2edcc1d183%7C0%7C0%7C637882795897509282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LY4IgcjmFW4qL76J26kcJBW5c2VJDjrBbM4DjSWu0fg%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.calcalist.co.il%2Flocal_news%2Farticle%2Fhjmbtdp0d&data=05%7C01%7Cshiri%40sviva-sc.org.il%7C3155412120e24ae772ab08da3705f02d%7C3d8932153bac431aa33ecd2edcc1d183%7C0%7C0%7C637882795897509282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BDU%2FyD%2BGDyb2814gOaJVyM1sE4vQMisjA3zbKmdUEk4%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.calcalist.co.il%2Flocal%2Farticles%2F0%2C7340%2CL-3894899%2C00.html&data=05%7C01%7Cshiri%40sviva-sc.org.il%7C3155412120e24ae772ab08da3705f02d%7C3d8932153bac431aa33ecd2edcc1d183%7C0%7C0%7C637882795897509282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TaSu6MVQAwuFTi1KCnMIT%2F55BzxIsuF%2BONsHYp6%2Bqms%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.calcalist.co.il%2Flocal%2Farticles%2F0%2C7340%2CL-3894752%2C00.html&data=05%7C01%7Cshiri%40sviva-sc.org.il%7C3155412120e24ae772ab08da3705f02d%7C3d8932153bac431aa33ecd2edcc1d183%7C0%7C0%7C637882795897509282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NJEbh%2B1y0gt5RH8KvsxqVKFy85Z%2FsawKeB4oZ8Zpf4w%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globes.co.il%2Fnews%2Farticle.aspx%3Fdid%3D1001361475&data=05%7C01%7Cshiri%40sviva-sc.org.il%7C3155412120e24ae772ab08da3705f02d%7C3d8932153bac431aa33ecd2edcc1d183%7C0%7C0%7C637882795897509282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oR%2BwoxOITQ%2BXFs8c9Af1IALSj8HeI0I76bmauwv%2BMZU%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.co.il%2Fnature%2F.premium-1.9555146&data=05%7C01%7Cshiri%40sviva-sc.org.il%7C3155412120e24ae772ab08da3705f02d%7C3d8932153bac431aa33ecd2edcc1d183%7C0%7C0%7C637882795897509282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B16O9OG%2FfFmJgK5iZLER9m9IkenOZvx83m8ymHMRJNM%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.calcalist.co.il%2Flocal_news%2Farticle%2Fr1A8GkR8u&data=05%7C01%7Cshiri%40sviva-sc.org.il%7C3155412120e24ae772ab08da3705f02d%7C3d8932153bac431aa33ecd2edcc1d183%7C0%7C0%7C637882795897509282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZMiSRF74d2zi7bya7XbqCATFnM26teOD3hJFW98G1qQ%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globes.co.il%2Fnews%2Farticle.aspx%3Fdid%3D1001361330&data=05%7C01%7Cshiri%40sviva-sc.org.il%7C3155412120e24ae772ab08da3705f02d%7C3d8932153bac431aa33ecd2edcc1d183%7C0%7C0%7C637882795897509282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w09Virn022LEMeZm5OKdLXew4wFQc7zXyyA6TTm5L5M%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globes.co.il%2Fnews%2Farticle.aspx%3Fdid%3D1001396175&data=05%7C01%7Cshiri%40sviva-sc.org.il%7C3155412120e24ae772ab08da3705f02d%7C3d8932153bac431aa33ecd2edcc1d183%7C0%7C0%7C637882795897509282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m4Y%2BBu8vgu8ALv3x1%2FLulgGWns9d0eb53IlFSAWwWiQ%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.co.il%2Fnature%2F.premium-MAGAZINE-1.10364326&data=05%7C01%7Cshiri%40sviva-sc.org.il%7C3155412120e24ae772ab08da3705f02d%7C3d8932153bac431aa33ecd2edcc1d183%7C0%7C0%7C637882795897509282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gw0OTIp%2FLlKB44QrGK7Dlzbep8e8XFeNtCzoGcczryk%3D&reserved=0


256 
 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001395122 

3894752,00.html-icles/0,7340,Lhttps://www.calcalist.co.il/local/art 

://www.calcalist.co.il/local_news/article/bj7yklxtuhttps 

 

science/article/s100lzma8y-https://www.ynet.co.il/environment 

3900676,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 

https://www.calcalist.co.il/local_news/article/Bkl8oFHdu 

wOhttps://www.calcalist.co.il/local_news/article/r1A5FCB 

ktwlppjkestate/article/b-https://www.calcalist.co.il/real 

id=1001362101https://www.globes.co.il/news/article.aspx?d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globes.co.il%2Fnews%2Farticle.aspx%3Fdid%3D1001395122&data=05%7C01%7Cshiri%40sviva-sc.org.il%7C3155412120e24ae772ab08da3705f02d%7C3d8932153bac431aa33ecd2edcc1d183%7C0%7C0%7C637882795897509282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HhX2iI0hq%2FhLeEX2tPjQklzMhtW4muVrp%2FsSy26%2BE08%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.calcalist.co.il%2Flocal%2Farticles%2F0%2C7340%2CL-3894752%2C00.html&data=05%7C01%7Cshiri%40sviva-sc.org.il%7C3155412120e24ae772ab08da3705f02d%7C3d8932153bac431aa33ecd2edcc1d183%7C0%7C0%7C637882795897509282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NJEbh%2B1y0gt5RH8KvsxqVKFy85Z%2FsawKeB4oZ8Zpf4w%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.calcalist.co.il%2Flocal_news%2Farticle%2Fbj7yklxtu&data=05%7C01%7Cshiri%40sviva-sc.org.il%7C3155412120e24ae772ab08da3705f02d%7C3d8932153bac431aa33ecd2edcc1d183%7C0%7C0%7C637882795897509282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UQvDoMiT1G959vWkv2pZEDXYj%2BN7zqcfmK8wYEEsj9k%3D&reserved=0
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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. 

ספאם, עם -ליפה מהירה ומסונן על ידי שירות אנטיכמו כן, כלל המידע מאובטח על ידי תוכנות אבטחה, ניתן לש

 מנועים חכמים לאבטחה מקסימלית.

 ניהול משימות ארגוני 

ארגונית בתצורת אקסל על בסיס תבניתי. התוכנה מאפשרת עדכון משימות עובדים לפי -פותחה תוכנה פנים

ה, סינון לפי אגפים וייצוא  בחירה, בקרת קובץ משימות, סינון משימות לפי שאילתה, הזנת תאריך יעד למשימ

 והפקת דו"חות.  

   גיבוי נתונים ומידע
לצורך גיבוי מידע, שחזור והתאוששות  Acronis-ו VEEAMהאיגוד רכש במהלך השנה מערכות גיבוי מסוג 

  מהירה מאסון במידה ומידע יאבד כתוצאה ממתקפת סייבר או פגיעה פיזית בשרתים. 

 

 


