 06פברואר 2022

דו"ח שנתי -מצב איכות אוויר באזור מועצה אזורית גזר
דו"ח זה הינו סיכום שנתי של נתוני דיגום וניטור אוויר בסביבת יישובי מועצה אזורית גזר (להלן:
המועצה) .בדו"ח מוצגים נתוני ניטור אוויר מחמש תחנות במועצה וכן נתוני דיגום סביבתי שנעשה
בשנים האחרונות ע"י המשרד להגנת הסביבה .
מטרת הדו"ח להציג לתושבי האזור בצורה השקופה והברורה ביותר את מצב איכות האוויר מבחינת
המזהמים הנמדדים ,תוך כדי השוואתם לערכים המותרים ע"פ התקנות הרלוונטיות.
כמו כן נעשה ניסיון למצוא ביטוי לאירועי זיהום אוויר שדווחו ע"י מפעל נשר ,בנתוני הדיגום בתחנות
הניטור המקומיות.
הדו"ח נכתב כשירות לציבור על ידי יועצת אוויר מטעם המועצה שמלווה את בקרת הפעילות של מפעל
נשר בשנתיים האחרונות.
סיכום עדכונים לשנת :2021

.1
א.

תחנת ניטור בית חשמונאי :במהלך הרבעון הראשון של שנת  ,2021הותקנה על גג בית
הספר בבית חשמונאי תחנת ניטור .התחנה מודדת  ,NO2 ,NOxאוזון (,PM2.5 ,PM10 ,)O3
 SOXונתונים מטאורולוגים .התחנה הוקמה ע"י מפעל נשר ונמצאת בבעלותו .המשרד להגנת
הסביבה מבקר ומפקח על התחנה .נתוני התחנה זמינים לציבור באתר מנ"א:
//https://www.svivaaqm.net

ב.

הקמת תחנות ניטור חדשות :במהלך חודש מאי הופעלה תחנת ניטור חדשה בשכונת
האומנים ברמלה ,וזאת בין היתר בעקבות דרישת המועצה להרחבת הניטור הסביבתי באזור,
במסגרת ההערות והדיון הציבורי לתיקון היתר הפליטה של נשר ,שהתקיים ביוני  .2020נתוני
התחנה זמינים לציבור באתר מנ"א./https://www.svivaaqm.net :

ג.

בקשת המפעל לחידוש היתר הפליטה :המועצה הגישה את הערותיה לבקשת חידוש ההיתר
של מפעל נשר בשיתוף צוות המשרד להגנת הסביבה לעניין .הערות המועצה התקבלו ע"י
המשרד וחלקן יושמו בהערות המשרד למפעל .בימים אלה נכתבת הטיוטה הראשונה של
היתר הפליטה שתוגש למפעל לדיון .טיוטת היתר הפליטה צפויה להיות מפורסמת באתר
המשרד להערות הציבור בחודשים הקרובים.

ד.

חריגות המפעל מערכי כספית :מפעל נשר נמצא בהליכי שימוע מול המשרד להגנ"ס ,בעניין
חריגות המפעל מערכי כספית ,שנמדדו בארובות הכבשנים ובמדידות הסביבתיות משנת
 .2019בשלב זה עדיין לא התקבלה תשובה מטעם המשרד להגנת הסביבה בנוגע לתוצאות
השימוע .הנושא במעקב.

ה.

סיכום פגישה בין ראשת המועצה לשרה להגנת הסביבה מחודש ספטמבר :2021
תוגבר השקיפות של פעילות המשרד להגנת הסביבה בכל הקשור למפעל נשר וחידוש

.1

היתר הפליטה של המפעל.
.2

יוספו שני מכשירי ניטור לחלקיקים ( )PM2.5באזור המועצה.

.3

תבחן ע"י המשרד בקשת המועצה להגדיר את מפעל נשר כמפעל לשריפת פסולת
ופסולת מסוכנת ,בכל הנוגע להגדרות הרלוונטיות להיתר הפליטה.
במסגרת הפגישה עם השרה התברר כי בשנים האחרונות מתבצע במושב אחיסמך

.4

דיגום סביבתי .כמו כן בעקבות בקשת המועצה לדיגום סביבתי  ,החל המשרד באפריל
 ,2021לדגום בבית חשמונאי .הדיגום מתבצע לכ 20 -מזהמים פעמיים בחודש .ניתוח
נתונים

ראשוני

מוצג

בדו"ח

זה.

נתוני

הדיגום

זמינים

באתר

מנ"א:

./https://www.svivaaqm.net
במסגרת אותה הפגישה התחייבה השרה להתקנת שני אנלייזרים נוספים למדידת

.5

חלקיקי  .PM2.5כפי הנראה  ,אנלייזר למדידת  PM2.5יותקן בחודשים הקרובים בכרמי
יוסף .מיקום האנלייזר נבחן ע"י מנ"א בשיתוף עם וועד ביישוב.
ממצאים עיקריים

.2

דו"ח זה כולל ניתוח ריכוזי מזהמים שנמדדו במהלך שנת  2021בתחנות ניטור באזור ונתוני דיגום
סביבתי של כ  20מזהמים שנמדדו לאורך השנים .2018-2021
עיקרי ממצאי הדו"ח הם:
•

תחמוצות גופרית ותחמוצות חנקן:
•

לאורך שנת  2021לא נמדדו חריגות מערכי הסביבה או היעד לתחמוצות חנקן
ולתחמוצות גופרית.

• חלקיקי :PM10
▪ לאורך השנה נמדדו מס חריגות מערכי הסביבה והיעד לחלקיקי  .PM10עם זאת ביד
רמב"ם ובשכ' האומנים לא נרשמה חריגה מעבר ל  18היממות המותרות בשנה .בבית
חשמונאי נרשמה יממה אחת חורגת.
• בבחינת ריכוזי  ,PM10מול ערך היעד  ,נראה כי ישנן עשרות יממות לאורך השנה בהן
נמדדו ריכוזים הגבוהים ממנו.
• הריכוז השנתי ,לאחר הפחתת  18היממות בהן נמדדו הריכוזים המירביים ,הינו נמוך
מערך הסביבה.
• ערך ההתרעה נחרג מס פעמים ,בשלושת התחנות לאורך שנת  ,2021כלומר הריכוז
היממתי נמדד כגבוה מ  300מיקרוג/מ"'ק.

• על פי ניתוח הריכוזים המדודים נראה שישנה התאמה מסויימת בין זמנים בהם נמדדו
ריכוזים גבוהים בתחנות הניטור לבין זמנים בהם מפעל נשר דיווח על ארועי פליטה
חריגים .עם זאת ישנם זמנים בהם נמדדו ריכוזים גבוהים ובהם לא דווח על ארוע
פליטה חריג מהמפעל.
• חלקיקי :PM2.5
•

לאורך השנה נמדדו מס חריגות מערכי הסביבה והיעד ,בבית חשמונאי ובשכ' האמנים
ברמלה .עם זאת לא נרשמה חריגה מעבר ל  18היממות המותרות.

•

בבחינת הריכוז השנתי מול ערך הסביבה  ,ובהתאם לדרישה בתקנות כי יש להפחית
את  18היממות עם הריכוז המירבי  ,נמצא כי אין חריגה .

•

השוואה לערך היעד השנתי מעלה כי גם לאחר הפחתת  18הריכוזים הגבוהים ביותר,
יש חריגה מערך היעד העומד על  10מיקרוגרם למ"ק בלבד.

• דיגום סביבתי:
•

מושב אחיסמך -הרוב המוחלט של הריכוזים שנמדדו בשנים  2018-2021נמוכים
מערכי הסביבה ,היעד או היחוס ,אולם חלקם מהווים אחוזים ניכרים מערכים אלה,
כמו כן לא נצפתה מגמת עלייה או ירידה מובהקת בריכוזים המדודים לאורך השנים,
לאף אחד מן המזהמים הנמדדים.

•
.3

בית חשמונאי -המדידות החלו באפריל  .2021במהלך תקופה זו לא נמדדו חריגות.

דיווחי מפעל נשר על אירועים חריגים :

סעיף זה מטרתו לנסות ולמצוא "עקבות" של ארועי פליטה משמעותיים שדווחו ע"י מפעל נשר או נצפו
ע"י תושבי האזור ,בנתוני הניטור בתחנות הניטור באזור.
מפעל נשר מעדכן את היחידה הסביבתית של המועצה על ארועי פליטה שאינם מתוכננים .מידע זה
נאסף ומוצג לציבור כאן בדו"חות הרבעוניים .במקביל לכך נבחנים הריכוזים השעתיים של חלקיקים
בשלוש התחנות בהם נמדד מזהם זה .בחינת הריכוזים נעשית על מנת לאתר "פיקים" בריכוזים
המדודים שיכולים לנבוע מהפליטות הלא מתוכננות של המפעל ובכך לנסות לתאר חלק קטן מהשפעת
המפעל על סביבתו.
עם זאת חשוב לציין כי היות ולא ידועה לנו השעה של האירוע אלא תאריך הדיווח בלבד (שייתכן ואינו
תואם בדיוק את מועד הארוע) וכן העובדה שבסביבה הנבדקת ישנו מספר רב של מקורות פליטה
פוטנציאלים לחלקיקים ,אזי לא ניתן לייחס באופן חד משמעי את הריכוזים המדודים למפעל נשר בלבד,
אלא להציג את תרומתו הפוטנציאלית לריכוזים המדודים.
לכל חודש ברבעון האחרון מוצגים תאריכי ארועי הפליטה ,כפי שדווחו ע"י המפעל וגרף ריכוזים שעתיים
לחודש זה .הערכים המוצגים הינם ריכוזים בממוצע שעתי .ערך הסביבה לחלקיקים הינו על בסיס

ממוצע יממתי ,ולכן לא ניתן לעשות השוואה לערכי סביבה או יעד ,ולדבר במונחים של חריגות מערכי
הפליטה .הבחינה פה הינה בחינה יחסית של השתנות הריכוזים והצגת "פיקים" -ריכוזים יוצאי דופן
וגבוהים במיוחד.
אוקטובר
בחודש אוקטובר  2021דיווחו נציגי מפעל נשר על תשעה ארועי פליטה חריגים להלן:
 3/10,6/10,13/10,14/10,19/10,21/10,24/10,27/10ו.28/10 -
הגרף הבא כאמור ,מציג את הריכוזים השעתיים של חלקיקי  PM10ו  PM2.5במהלך חודש אוקטובר
 2021בשלוש התחנות בהן מזהם זה נמדד :יד רמב"ם ,בית חשמונאי ושכ' האמנים ברמלה.
300

חלקיקים שעתי ,מ"ג/מק"ת -אוקטובר 21
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בית חשמונאי PM2.5
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יד רמב"םPM10 ,

רמלה ,שכונת האמנים PM2.5

רמלה ,שכונת האמנים PM10

מניתוח נתוני הניטור רואים כי ישנם תאריכים בהם דווח על אירוע חריג במפעל ובמקביל באותם
התאריכים ,נצפו ריכוזים הגבוהים באופן חריג מממוצע הריכוזים החודשי ,מהריכוזים השכיחים
וממגמת הגרף הכללית" .פיקים" שכאלה נצפו למשל ב  -28/10 ,21/10 ,14/10 ,6/10בהם כאמור

דיווח המפעל על אירוע פליטה חריג .עם זאת יש לציין כי בתאריכים נוספים נצפו "פיקים" בריכוזים
המדודים  ,כמו למשל ב  17/10או ב  ,10-11/10לגביהם לא התקבל דווח על אירוע חריג ,מהמפעל .
שני אירועים בולטים במיוחד  ,נמדדו בבית חשמונאי בתאריכים  14/10ו  ,21/10במועדים בהם דווח
ע"י המפעל על אירוע חריג ובמקביל נמדדו ריכוזים שעתיים גבוהים .
נובמבר
בחודש נובמבר דווח ע"י נציגת מפעל נשר ,על  15אירועי פליטה חריגים להלן:
 2/11,3/11,4/11,7/11,8/11,10/11,11/11,16/11,17/11,19/11,21/11,22/11,23/11,24/11ו-
.28/11
הגרף הבא כאמור ,מציג את הריכוזים השעתיים של חלקיקי  PM10ו  PM2.5במהלך חודש נובמבר
בשלוש התחנות בהן מזהם זה נמדד :יד רמב"ם ,בית חשמונאי ושכ' האמנים ברמלה.
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גם בניתוח חודש נובמבר עולים מספר תאריכים בהם קיימת התאמה בין נוכחות "פיקים" – עלייה חדה
בריכוזי החלקיקים בתחנות הניטור לעומת דיווח על אירוע חריג בפליטות של מפעל נשר .ניתן לראות
כי הריכוזים הנמדדים בתחנת הניטור בשכונת האומנים ברמלה ,הינם הגבוהים מבין שלוש התחנות ,

במרבית המקרים .תאריכים בהם נמצאה התאמה בין אירוע חריג של המפעל ,ל"פיק" במדידה הינם
למשל .28/11 ,21-23/11 ,16-19/11 ,7-10/11 :עם זאת גם בתאריכים נוספים כגון5/11,12-13/11 :
 , 29/11 ,אותרו "פיקים" בריכוזים ללא דיווח על אירוע חריג מטעם המפעל.
בולטת במיוחדת התקופה שבין  12/11ל  16/11בה על פי האיור לעיל נראה שהיה אירוע מתמשך של
פליטת חלקיקים ,שגרם לריכוזים שעתיים גבוהים במיוחד וגם לריכוזים יממתיים הגבוהים מערך
הסביבה  ,שלא בשל סופת חול או אבק( 1בתאריכים  13/11ו  14/11ממוצע ריכוזים –  323ו 304
מ"ג/מק"ת) .עם זאת דיווח המפעל אינו מתייחס לתקופת זמן זו  ,מלבד ב ב  12/12וב.15-16/12 -
דצמבר
בחודש דצמבר דווח ע"י מפעל נשר ,על  10אירועי פליטה חריגים להלן:
 2/12,3/12,5/12,12/12,15/12,16/12,19/12,20/12,26/12ו.29/12 -
הגרף ,מציג את הריכוזים השעתיים של חלקיקי  PM10ו  PM2.5במהלך חודש דצמבר בשלוש התחנות
בהן מזהם זה נמדד :יד רמב"ם ,בית חשמונאי ושכ' האמנים ברמלה.

חלקיקים שעתי מ"ג/מק"ת -דצמבר 2021
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29/12/2021 13:00
28/12/2021 19:00
28/12/2021 01:00
27/12/2021 07:00
26/12/2021 13:00
25/12/2021 19:00
25/12/2021 01:00
24/12/2021 07:00
23/12/2021 13:00
22/12/2021 19:00
22/12/2021 01:00
21/12/2021 07:00
20/12/2021 13:00
19/12/2021 19:00
19/12/2021 01:00
18/12/2021 07:00
17/12/2021 13:00
16/12/2021 19:00
16/12/2021 01:00
15/12/2021 07:00
14/12/2021 13:00
13/12/2021 19:00
13/12/2021 01:00
12/12/2021 07:00
11/12/2021 13:00
10/12/2021 19:00
10/12/2021 01:00
09/12/2021 07:00
08/12/2021 13:00
07/12/2021 19:00
07/12/2021 01:00
06/12/2021 07:00
05/12/2021 13:00
04/12/2021 19:00
04/12/2021 01:00
03/12/2021 07:00
02/12/2021 13:00
01/12/2021 19:00
01/12/2021 01:00
בית חשמונאיPM10 ,

בית חשמונאיPM10 ,

יד רמב"ם PM10

רמלה ,שכונת האמנים PM2.5

רמלה ,שכונת האמנים PM10

בחינת השתנות הריכוזים במהלך חודש דצמבר ,תוך השוואה בין תאריכי אירועי ה"פיקים" כפי שנמדדו
בתחנות הניטור לתאריכים בהם דווח ע"י המפעל על אירוע חריג ,מציגה התאמה מסויגת .למשל ב
 5/12וב  , 20/12נצפו ריכוזים גבוהים וגם דווח ע"י המפעל על אירועי פליטה .עם זאת למשל בין
התאריכים ה 7/12 -ל  ,13/12נמדדו לסירוגין ריכוזים גבוהים ביותר ,עד כדי  1000מ"ג/מק"ת בממוצע
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שעתי ב  .8/12במהלך ימים אלה דווח ע"י המפעל על אירוע פליטה משמעותי ב  12/12בלבד .לא ידוע
לנו בשלב זה מהו המקור הפוטנציאלי לעלייה הגבוהה בריכוזים המדודים בשאר הזמנים בפרק זמן זה
(ידוע שלא היו סופות חול ואבק .)2
.4

ניתוח נתוני הניטור והדיגום הסביבתי

דו"ח זה מבוסס בעיקרו על נתונים מחמש תחנות ניטור ,הממוקמות בסביבת מועצה אזורית גזר .פרטי
תחנות הניטור מהן נאספו נתונים לניתוח ,מובאים להלן:
טבלה  1פרטי תחנות ניטור מהן נאספו נתונים ליצירת דו"ח זה

שם התחנה

בעלים

גובה התחנה (מ')

תאריך הקמה

המזהמים המנוטרים בתחנה

1

יד רמב"ם 2

נשר

92

22.12.2015

PM10, NOx, NO2, NO, SO2

2

אחיסמך

חח"י

80

01.01.2000

NOx, NO2, NO, SO2, O3

3

בית חשמונאי

חח"י

108

28.12.2016

PM10, PM2.5, NOx, NO2, NO,
SO2, O3

4

כרמי יוסף

חח"י

260

01.01.2000

NOx, NO2, NO, SO2, O3

5

רמלה -קרית אמנים

נשר

79

05.2021

PM10, PM2.5, NOx, NO2, NO,
SO2

בנוסף לכך נעשה שימוש בנתונים של דיגום סביבתי אשר מבצע המשרד להגנת הסביבה במושב
אחיסמך ובבית חשמונאי .המשרד להגנ"ס באמצעות חברת דיגום חיצונית מבצע במושב אחיסמך
דיגומי סביבה  2-3פעמים בחודש .המזהמים הנבדקים הם:
עופרת ב  ,PM10וונדיום ב  ,TSPוונדיום ב  ,PM10ניקל ב  ,TSPניקל ב ,PM10קדמיום ב  TSPוב ,PM10
ארסן ב  TSPוב , PM10סטירן ,מימן גופרי ,טריכלורואתילן ,טטראכלורואתילן ,טולואן ,דיכלורואתאן ,1,2
מתילן כלוריד ,בוטדיאן  ,1,3בנזו א פירן ב  PM10וב  ,PUFFבנזן ,פורמלדהיד ,עופרת ב  ,TSPכלל
כספית ,חלקיקים ,כלורופורם ופחמן טטרה-כלורי.
באחיסמך ,מזהמים אלה נמדדים במתכונת זו (לפחות) משנת  .2018בבית חשמונאי החלו דיגומים
במתכונת זו באפריל השנה ,בעקבות דרישת המועצה.
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להלן סיכום שנתי של תוצאות הדיגום למזהמים הנדגמים בתחנות הניטור באופן שוטף .כל הריכוזים
מוצגים ביחידות של מיקרוגרם למ"ק.
תחמוצות חנקן
ערך סביבה יממתי  560מיקרוג'/מ"ק
ערך סביבה חצי שעתי 940 -מיקרוג'/מ"ק
ערך יעד שנתי 30 -מקרוג'/מ"ק

ממוצע שנתי  ,2021מקרוג'/מ"ק
כרמי יוסף

אחיסמך

יד רמב"ם

בית חשמונאי

13.4

28.5

17.4

15.9

רמלה,

שכונת

האמנים

24.8

ריכוז יממתי -תחמוצות חנקן
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140
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40
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0
30/12/2021 24:00
28/12/2021 24:00
26/12/2021 24:00
24/12/2021 24:00
22/12/2021 24:00
20/12/2021 24:00
18/12/2021 24:00
16/12/2021 24:00
14/12/2021 24:00
12/12/2021 24:00
10/12/2021 24:00
08/12/2021 24:00
06/12/2021 24:00
04/12/2021 24:00
02/12/2021 24:00
30/11/2021 24:00
28/11/2021 24:00
26/11/2021 24:00
24/11/2021 24:00
22/11/2021 24:00
20/11/2021 24:00
18/11/2021 24:00
16/11/2021 24:00
14/11/2021 24:00
12/11/2021 24:00
10/11/2021 24:00
08/11/2021 24:00
06/11/2021 24:00
04/11/2021 24:00
יד רמב"ם ,יד רמב"ם החדשה

אחיסמך ,אחיסמך

כרמי יוסף ,כרמי יוסף

רמלה ,שכונת האמנים

בית חשמונאי ,בית חשמונאי

ריכוז חצי שעתי  -תחמוצות חנקן
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0

26/12/2021 13:30
21/12/2021 19:00
17/12/2021 00:30
12/12/2021 06:00
07/12/2021 11:30
02/12/2021 17:00
27/11/2021 22:30
23/11/2021 04:00
18/11/2021 09:30
13/11/2021 15:00
08/11/2021 20:30
04/11/2021 02:00
30/10/2021 07:30
25/10/2021 13:00
20/10/2021 18:30
15/10/2021 24:00
11/10/2021 05:30
06/10/2021 11:00
01/10/2021 16:30
26/09/2021 22:00
22/09/2021 03:30
17/09/2021 09:00
12/09/2021 14:30
07/09/2021 20:00
03/09/2021 01:30
29/08/2021 07:00
24/08/2021 12:30
19/08/2021 18:00
14/08/2021 23:30
10/08/2021 05:00
05/08/2021 10:30
31/07/2021 16:00
26/07/2021 21:30
22/07/2021 03:00
17/07/2021 08:30
12/07/2021 14:00

*נתון חצי שנתי~

אחיסמך
רמלה ,שכונת האמנים

בית חשמונאי

יד רמב"ם

3.5

3

3.2

2.5

*1.3

כרמי יוסף

אחיסמך

האמנים

יד רמב"ם

רמלה,

שכונת

בית חשמונאי

כרמי יוסף

ניתן לראות כי לגבי מזהם זה לא נמדדה חריגה מערכי הסביבה במהלך שנת  2021והריכוז השנתי
נמוך מערך היעד.

תחמוצות גופרית

ערך סביבה שעתי  350מיקרוג'/מ"ק (מותרת חריגה של  8שעות)

ערך סביבה יממתי 50 -מיקרוג'/מ"ק (מותרת חריגה של  4יממות)

ערך יעד יממתי 20 -מיקרוג'/מ"ק

ערך יעד  /סביבה שנתי 20 -מקרוג'/מ"ק

ערך התרעה 500 -מיקרוג/מ"ק

ממוצע שנתי ,2021 ,מקרוג'/מ"ק

ריכוז שעתי תחמוצות גופרית
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18
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30/12/2021 11:00
29/12/2021 10:00
28/12/2021 09:00
27/12/2021 08:00
26/12/2021 07:00
25/12/2021 06:00
24/12/2021 05:00
23/12/2021 04:00
22/12/2021 03:00
21/12/2021 02:00
20/12/2021 01:00
18/12/2021 24:00
17/12/2021 23:00
16/12/2021 22:00
15/12/2021 21:00
14/12/2021 20:00
13/12/2021 19:00
12/12/2021 18:00
11/12/2021 17:00
10/12/2021 16:00
09/12/2021 15:00
08/12/2021 14:00
07/12/2021 13:00
06/12/2021 12:00
05/12/2021 11:00
04/12/2021 10:00
03/12/2021 09:00
02/12/2021 08:00
01/12/2021 07:00
30/11/2021 06:00
29/11/2021 05:00
28/11/2021 04:00
27/11/2021 03:00
26/11/2021 02:00
25/11/2021 01:00
23/11/2021 24:00
שכ האמנים רמלה

30/12/2021 24:00
19/12/2021 24:00
08/12/2021 24:00
27/11/2021 24:00
16/11/2021 24:00
05/11/2021 24:00
25/10/2021 24:00
14/10/2021 24:00
03/10/2021 24:00
22/09/2021 24:00
11/09/2021 24:00
31/08/2021 24:00
20/08/2021 24:00
09/08/2021 24:00
29/07/2021 24:00
18/07/2021 24:00
07/07/2021 24:00
26/06/2021 24:00
15/06/2021 24:00
04/06/2021 24:00
24/05/2021 24:00
13/05/2021 24:00
02/05/2021 24:00
21/04/2021 24:00
10/04/2021 24:00
30/03/2021 24:00
19/03/2021 24:00
08/03/2021 24:00
25/02/2021 24:00
14/02/2021 24:00
03/02/2021 24:00
23/01/2021 24:00
12/01/2021 24:00
01/01/2021 24:00

בית חשמונאי

נמדדו ריכוזים הגבוהים מערך היעד היממתי.

יד רמב"ם

אחיסמך

כרמי יוסף

רמלה ,שכ האמנים

בית חשמונאי

יד רמב"ם

אחיסמך

כרמי יוסף

ריכוז יממתי -תחמוצות גופרית
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ניתן לראות כי לגבי מזהם זה ברוב מוחלט של הימים/שעות בשנת  2021לא נמדדו חריגות מערכי

הסביבה או היעד .אירוע בולט אחד התרחש בין התאריכים ה  29/9ל  3/10במושב יד רמב"ם  ,אז

חלקיקי PM10

ערך סביבה יממתי  130מיקרוג'/מ"ק (מותרת חריגה של  18יממות )
ערך יעד יממתי 50 -מיקרוג'/מ"ק

ערך סביבה שנתי 50 -מקרוג'/מ"ק (לאחר הפחתת  18הריכוזים היממתים המירביים)
ערך יעד שנתי 20 -מיקרוג'/מ"ק

ערך התרעה יממתי 300 -מיקרוג/מ"ק

ממוצע שנתי ,2021 ,מקרוג'/מ"ק

הריכוזים היממתים

ריכוז שנתי לאחר הפחתת  18הריכוזים
היממתים המרביים ,מיקרוגרם/מ"ק

30/12/2021 24:00
19/12/2021 24:00
08/12/2021 24:00
27/11/2021 24:00
16/11/2021 24:00
05/11/2021 24:00
25/10/2021 24:00
14/10/2021 24:00
03/10/2021 24:00
22/09/2021 24:00
11/09/2021 24:00
31/08/2021 24:00
20/08/2021 24:00
09/08/2021 24:00
29/07/2021 24:00
18/07/2021 24:00
07/07/2021 24:00
26/06/2021 24:00
15/06/2021 24:00
04/06/2021 24:00
24/05/2021 24:00
13/05/2021 24:00
02/05/2021 24:00
21/04/2021 24:00
10/04/2021 24:00
30/03/2021 24:00
19/03/2021 24:00
08/03/2021 24:00
25/02/2021 24:00
14/02/2021 24:00
03/02/2021 24:00
23/01/2021 24:00
12/01/2021 24:00
01/01/2021 24:00

בית חשמונאי

יד רמב"ם

רמלה

46

47

*47
המרביים ,מיקרוגרם/מ"ק

53.1

57.4

*58
ריכוז ללא הפחתת 18

יד רמב"ם

בית חשמונאי

רמלה ,שכונת האמנים

*ממוצע חצי שנתי ~

ריכוז יממתי של PM10
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ניתן לראות שלאורך השנה נמדדו מס חריגות מערכי הסביבה והיעד .עם זאת ביד רמב"ם ובשכ'
האומנים לא נרשמה חריגה מעבר ל  18היממות המותרות .בבית חשמונאי נרשמה יממה אחת חורגת.
לעומת זאת בבחינת הריכוזים אל מול ערך היעד  ,המבוסס על היבטים בריאותיים בלבד  ,נראה כי
ישנן עשרות יממות לאורך השנה בהן נמדדו ריכוזים הגבוהים מ  20מיקרוגרם למ"ק.
בבחינת הריכוז השנתי ,ובהתאם לדרישה בתקנות כי יש להפחית את  18היממות עם הריכוז המירבי
 ,לא נמצאה חריגה באף אחת משלוש התחנות .ערך ההתרעה נחרג בשלושת התחנות לאורך שנת
 -2021כלומר אלו הן יממות בהן הריכוז הממוצע עלה על  300מיקרוגרם למ"ק .בימים אלה המשרד
להגנ"ס ,נוהג להוציא התרעה לציבור מפני סכנה בריאותית בחשיפה לריכוזים הגבוהים של החלקיקים
באוויר .בטבלה הבאה מוצגות מס' היממות בהן נמדדה חריגה מאחד מן הערכים הרלוונטים .כאמור
ע"פ התקנות  ,מותרות  18יממות חורגות.
יד רמב"ם

בית חשמונאי

רמלה ,שכונת האמנים*

מס' יממות חורגות מערך הסביבה

9

19

12

מס' יממות חורגות מערך היעד

136

139

85

מס' יממות חורגות מערך ההתרעה

4

6

3

*נתונים חצי שנתיים
חלקיקי PM2.5
ערך סביבה יממתי  37.5מיקרוג'/מ"ק (מותרת חריגה של  18יממות )
ערך יעד יממתי 25 -מיקרוג'/מ"ק
ערך סביבה שנתי 25 -מקרוג'/מ"ק (לאחר הפחתת  18הריכוזים היממתים המירביים)
ערך יעד שנתי 10 -מיקרוג'/מ"ק
ערך התרעה יממתי 130 -מיקרוג/מ"ק
ממוצע שנתי  ,2021מקרוג'/מ"ק

ריכוז ללא הפחתת 18

בית חשמונאי

רמלה ,שכונת האמנים*

19.3

19

17.1

16.8

הריכוזים היממתים

המרביים ,מיקרוגרם/מ"ק
ריכוז שנתי לאחר הפחתת  18הריכוזים
היממתים המרביים ,מיקרוגרם/מ"ק

*נתונים חצי שנתיים

ריכוז יממתי של PM2.5
120
100
80
60
40
20
0
30/12/2021 24:00
19/12/2021 24:00
08/12/2021 24:00
27/11/2021 24:00
16/11/2021 24:00
05/11/2021 24:00
25/10/2021 24:00
14/10/2021 24:00
03/10/2021 24:00
22/09/2021 24:00
11/09/2021 24:00
31/08/2021 24:00
20/08/2021 24:00
09/08/2021 24:00
29/07/2021 24:00
18/07/2021 24:00
07/07/2021 24:00
26/06/2021 24:00
15/06/2021 24:00
04/06/2021 24:00
24/05/2021 24:00
13/05/2021 24:00
02/05/2021 24:00
21/04/2021 24:00
10/04/2021 24:00
30/03/2021 24:00
19/03/2021 24:00
08/03/2021 24:00
25/02/2021 24:00
14/02/2021 24:00
03/02/2021 24:00
23/01/2021 24:00
12/01/2021 24:00
01/01/2021 24:00
רמלה  ,שכ האמנים

בית חשמונאי

ניתן לראות שלאורך השנה נמדדו מס חריגת מערכי הסביבה והיעד ,בבית חשמונאי ובשכ' האמנים
ברמלה .עם זאת לא נרשמה חריגה מעבר ל  18היממות המותרות.
בבחינת הריכוז השנתי מול ערך הסביבה  ,ובהתאם לדרישה בתקנות כי יש להפחית את  18היממות
עם הריכוז המירבי  ,נמצא כי אין חריגה  .בהשוואת הממוצע השנתי לערך היעד נמצא כי גם לאחר
הפחתת  18היממות עם הריכוז המירבי  ,יש חריגה מערך היעד העומד על  10מיקרוגרם למ"ק בלבד.
חשוב לציין שמדידת  ,PM2.5בשתי התחנות הללו החל במהלך שנה זו ולכן זמינות הנתונים אינה
גבוהה .כפועל יוצא מכך  ,הריכוז השנתי הינו הערכה מחושבת ,על בסיס המידע הקיים .בטבלה הבאה
מוצגות מס' היממות בהן נמדדה חריגה מאחד מן הערכים הרלוונטים .כאמור ע"פ התקנות  ,מותרות
 18יממות חורגות.
בית חשמונאי

רמלה ,שכונת האמנים*

מס' יממות חורגות מערך הסביבה

13

10

מס' יממות חורגות מערך היעד

46

34

מס' יממות חורגות מערך ההתרעה

0

0

*נתונים חצי שנתיים

נתוני דיגום:
כ  20מזהמים נמדדים במושב אחיסמך על בסיס חודשי וזאת במהלך הארבע שנים האחרונות (לפחות).
נתוני הדיגום הסביבתי ,המנותחים כאן נאספו מאתר המשרד להגנ"ס ./https://www.svivaaqm.net -
הדיגום הסביבתי מתבצע למזהמים הבאים:
עופרת ב  ,PM10וונדיום ב  ,TSPוונדיום ב  ,PM10ניקל ב  ,TSPניקל ב ,PM10קדמיום ב  TSPוב ,PM10
ארסן ב  TSPוב , PM10סטירן ,מימן גופרי ,טריכלורואתילן ,טטראכלורואתילן ,טולואן ,דיכלורואתאן ,1,2
מתילן כלוריד ,בוטדיאן  ,1,3בנזו א פירן ב  PM10וב  ,PUFFבנזן ,פורמלדהיד ,עופרת ב  ,TSPכלל
כספית ,חלקיקים ,כלורופורם ופחמן טטרה-כלורי.
הנקודה במושב אחיסמך נדגמת  ,לפחות משנת  2018והנקודה בבית חשמונאי החלה להידגם באפריל
 ,2021בעקבות דרישת המועצה מיוני .2020
בנספח מס  1ניתן לראות את השינויים בריכוזים לאורך  4השנים האחרונות ,לכל אחד מן המזהמים
שנמדדו במושב אחיסמך .לגבי מרבית המזהמים לא נמדדו ריכוזים הגבוהים מערכי היעד או הייחוס
או חורגים מערך הסביבה .בטבלה מטה ,מפורט חמישה מזהמים שהראו ריכוזים גבהים או שגובלים
בערך הסביבה או היעד .לכל מזהם מצוין הריכוז המירבי בכל שנה והממוצע השנתי .בטבלה מטה,
מפורטים הריכוזים לחמשה מזהמים שנמצאו בריכוזים הגבוהים מערכי הסביבה/היעד או בריכוזים
המהווים אחוזים ניכרים מהם.

מזהם

מימן גופרי

זמן

ערך

ערך

מיצוע

יעד/ייחוס,

סביבה,

מיקרוג'/

מיקרוג'/

מ"ק

מ"ק

7

45

חצי

ריכוז מירבי /ממוצע ,מיקרוג'/מ"ק
2018

לא נדגם

שעתי

2019

6.59

2020

6.33

2021

10.38

(דיגום אחד)

(דיגום אחד)

2

-

0.684

0.63

0.477

0.46

כלורי

שנתי

0.67

-

0.513

0.49

0.59

0.62

1,2

יממתי

1.14

-

0.09

1.28

0.44

0.46

דיכלורואתן

שנתי

0.38

0.38

0.2

0.144

0.08

0.15

בנזו א פירן

יממתי

0.00011

-

0.0002

0.0002

0.0002

0.000051

שנתי

0.00011

-

שעתי

-

15

פחמן טטרה -יממתי

51
0.0000

0.00005 0.000053 0.000035

46
פורמאלדהיד

(8.04 10

9.64

6.46

11.9

חריגות)
יממתי

0.8

-

3.11

3.9

2.9

6.63

שנתי

0.8

3.3

2.03

2.2

1.8

1.7

סיכום הנתונים המופיעים בטבלה :
•

מימן גופרי -למימן גופרי ייתכנות טבעית באוויר ,הנובעת מפעילות חיידקית וכן מתהליכים
תעשייתיים שונים .בשנים  2019-20התבצע דיגום אחד בלבד למזהם זה ,בשנת  2021בוצעו
 4דיגומים ,לכן קשה להסיק מסקנות לגבי מידת נוכחות מזהם זה באוויר ,עם זאת ניתן לראות
עלייה בריכוז הנמדד ,לאורך השנים וכן שהריכוז הממוצע והמירבי בשנת  2021גבוה מערך
היעד.

•

פחמן טטרה כלורי – פחמן טטרה כלורי נפלט בין היתר מתהליכי ניקוי יבש ומתהליכי שריפה
של חומרים אורגנים מוכלרים .נמדד בריכוזים הנמוכים מערכי היעד אולם כפי שניתן לראות
בשנת  ,2021הריכוז שנמדד מהווה כמעט  100%מערך היעד.

•

 1,2דיכלוראתאן -נפלט בעיקר ממקורות תעשייתיים מתהליכי סינטזה של מונומר ויניל כלוריד
ובייצור ושריפה של ממסים מוכלרים .נמדד בארבע השנים האחרונות ונמצא בריכוז הגבוה
מערך היעד בדיגום אחד בלבד.

•

בנזו-א-פירן -מקור הפליטה של מזהם זה הינו שריפת דלקים ,בכלי רכב ,בתעשייה ומשריפות
פתוחות .נמדד בארבע השנים האחרונות .בשנים  2018-20נמדדו ריכוזים הגבוהים מערך

היעד .בשנת  2021נמדדו ריכוזים נמוכים מכך .הממוצעים השנתיים של ארבע השנים
האחרונות נמוכים מערך היעד השנתי.
•

פורמאלדהיד -פורמלדהיד נפלט לאוויר משריפת דלקים בתעשייה ,בכלי רכב ומעישון.
הריכוזים השעתיים נמוכים מערך הסביבה ,אולם הריכוזים היממתיים והשנתיים גבוהים כפי
 2מערכי היעד .אין חריגה מערך הסביבה השנתי.

כאמור הרוב המוחלט של הריכוזים שנמדדו בשנים  2018-2021נמוכים מערכי הסביבה ,היעד או
היחוס ,אולם חלקם מהווים אחוזים ניכרים מערכים אלה ,כמו כן לא נצפתה מגמת עלייה או ירידה
מובהקת בריכוזים המדודים לאורך שנים אלה .
המדידות שמבוצעות בבית חשמונאי החלו באפריל  .2021בטבלה הבאה מוצגים הריכוז המירבי לכל
מזהם שנמדד במהלך תקופה זו וממוצע הריכוזים .נראה כי אין חריגות למזהמים אלה בבית חשמונאי.
הריכוזים מוצגים במיקרוגרם/מ"ק.
מזהם

זמן מיצוע

ריכוז מירבי,

ריכוז ממוצע,

ערך יעד ערך
יממתי,

סביבה-
יממתי

עופרת ב PM10

יממתי

0.02

0.006

2

2

וונדיום בPM10

יממתי

0.007

0.003

1

0.8

ניקל בPM10

יממתי

0.005

0.002

-

0.025

קדמיום ב PM10

יממתי

N.D

N.D

0.005

0.005

ארסן בPM10

יממתי

0.0009

0.0007

-

0.002

סטירן

יממתי

1.07

0.15

-

-

מימן גופרי

יממתי

0.4

0.14

-

15

טריכלורואתילן

יממתי

0.13

0.07

2

2

טטרהכלורואתילן

יממתי

0.23

0.07

63

-

טולואן

יממתי

3.8

1.5

3770

3770

דיכלורואתן 1,2

יממתי

0.13

0.07

1.14

-

מתילן כלוריד

יממתי

68

7.3

450

450

בוטדיאן 1,3

יממתי

0.04

0.03

0.3

0.3

0.00009

0.00004

0.00011

-

בנזו א פירן ב יממתי
PM10
בנזן

יממתי

0.52

0.32

0.8

-

פורמאלדהיד

יממתי

2.76

1.88

-

15

עופרת ב TSP

יממתי

0.015

0.0005

-

2

כלל כספית

יממתי

0.05

0.006

50

130

כלורופורם

יממתי

0.13

0.07

1.3

-

פחמן טטרה כלורי

יממתי

0.7

0.4

2

-

 .5המשך פעילות
מועצה אזורית גזר ממשיכה לפעול לטובת שיפור איכות האוויר בסביבת המועצה  ,בין היתר
באמצעות :
א.

המשך קיום קשר רציף עם נציגי המשרד להגנ"ס בכל הנוגע לבחינת בקשת היתר הפליטה
של מפעל נשר וכתיבת היתר פליטה ממחודש

ב.

פעילות מול המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע לשיפור מצב איכות האוויר בסביבת המועצה
ובשימת דגש על יישום הסיכומים כפי שהתקבלו בפגישת ראש המועצה ונציגיה עם השרה
להגנת הסביבה

נספח לדו"ח איכות אוויר -Q4
ריכוז מזהמים על פי דיגום סביבתי מועצה אזורית גזר -נקודת דיגום אחיסמך

עופרת בחלקיקים 2018-2021 -אחיסמך
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0.01
0
1
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5
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וונדיום ב, 2018-2021 TSPאחיסמך
0.05
0.045
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
878583817977757371696765636159575553514947454341393735333129272523211917151311 9 7 5 3 1

וונדיום ב 2018-2021, PM10מושב אחיסמך
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0.014

0.012

0.01

0.008

0.006

0.004

0.002

0
1

3

5

7

55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9

כרום ב TSP, 2018-2021מושב אחיסמך
0.03

0.025

0.02

0.015

0.01

0.005

0
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ניקל ב TSP 2018-2021מושב אחיסמך
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0.014
0.012
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0.006
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0
878583817977757371696765636159575553514947454341393735333129272523211917151311 9 7 5 3 1

ניקל ב PM10 2018-2021אחיסמך
0.01
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0
878583817977757371696765636159575553514947454341393735333129272523211917151311 9 7 5 3 1

סטירן יומי  2018-21אחיסמך
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טריכלורואתילן  2018-2021אחיסמך
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טטרכלורואתילן  2018-2021אחיסמך
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טולואן  2018-2021אחיסמך
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דיכלורואתאן  2018-21 1,2אחיסמך
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1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
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מתילן כלוריד 2018-21אחיסמך
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83 81 79 77 75 73 71 69 67 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

בוטדיאן  2018-21 1-3אחיסמך
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0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0
91 88 85 82 79 76 73 70 67 64 61 58 55 52 49 46 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1

בנזואפירן ב PM10 201821אחיסמך
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0.00025

0.0002

0.00015

0.0001

0.00005

0
91 88 85 82 79 76 73 70 67 64 61 58 55 52 49 46 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1

בנזן  2018-2021אחיסמך
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1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
91 88 85 82 79 76 73 70 67 64 61 58 55 52 49 46 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1

פורמלדהיד שעתי  2018-2021אחיסמך
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2
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פורמלדהיד יומי  2018-21אחיסמך
7

6

5
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1

0
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עפרת ב TSP 2018-21אחיסמך
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
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0
878583817977757371696765636159575553514947454341393735333129272523211917151311 9 7 5 3 1

כספית יומי  2018-21אחיסמך
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אמוניה  2018-21אחיסמך
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מימן גופרי  ,אחיסמך2018-21 ,
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כלורופורם יממתי ,אחיסמך 2018-21-
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פחמן טטרהכלורי יממתי ,אחיסמך 2018-21
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