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 במועצה אזורית תמר ניטור סביבתי 2018לשנת  מסכםדוח הנדון: 

 

 בוצע ניטור ומעקב אחר התחומים הבאים:

 ניטור פליטות לאוויר

 סביבתיות תחנות ניטור אוויר •

 ניטור רציף של מזהמי אוויר בארובות •

 דיגומי ארובות תקופתיים  •

 מסוכנים ריםטור חומנית תחנו •

 ניטור נוזלים ושפכים 

 דיגומי שפכים •

 בריכותזומטרים סביב אפי דיגום מפלסי  •

 ומקורות מים דיגומי מעיינות •

 תובוצו דיגומי קרקע

 

 ניטור אוויר:

מערכי הניטור הרציפים במפעלים כוללים שלושה מעגלים: ניטור רציף של מזהמי אוויר 

בתחנות הניטור  גדר וניטור איכות האווירמסוכנים ב םימרבארובות , ניטור רציף של חו

  .ההיקפיות

מבוצע דיגום תקופתי נקודתי של ארובות ע"י המפעלים כחלק  למערכי הניטור הרציפים בנוסף

 . של המועצה מדרישות היתר פליטה ודיגומי פתע מתקציב הדיגום

 

  -סביבתיותר ויאותחנות ניטור 

מנטרות מזהמים תחנות אלו  ,סביבתיותתחנות ניטור אוויר  11מועצה אזורית תמר קיימות ב

, ופעלות על ידם ומת שייכות למפעליםהניטור תחנות שונים מהתעשייה במישור רותם וסדום. 

 . 17025ISO -בקרת איכות בהתאם ל יםמבצע יםהמפעל

 .ומנ"א ביבהעל ידי היחידה לאיכות הס יםפוקחמפעילות התחנות, הנתונים ואיכותם 

                                                               איכות הנתונים המשודרים.ומעקב על  בקרההפיקוח על התחנות כוללות  לותועפ

הינם נתונים המשודרים נים המוצגים תוהנ .שחלפהבשנה מוצג סיכום חריגות זה  קרפב

יקוח על אמינותם. תחנות ו פרבעלאחר ש ,הסביבתית אונליין למחשב הניטור שמוצב ביחידה
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 ורכזת הניטור על ידי המפעלים באופן חודשי פתשוטתחזוקה והניטור עצמן עוברות פיקוח 

  .של המועצה

, (XNO) , תחמוצות חנקן(3HN) , אמוניה(S2H) מימן גופרתי וטרים:מנה פרמטריםכלל ה

,  2.5PM)מים שינ  חלקיקים(, BTEX, חומרים אורגניים נדיפים )(2SO) תחמוצות גופרית

10PM) הומטאורולוגי. 

תחנות הניטור במהתקן שהתקבלו  החריגותמספר טבלה המרכזת את  -1ר מספטבלה 

  .2018שנת ב ור רותםבמיש

 

X- מצביע כי האנלייזר לא קיים באותה תחנה 

  נגב מינרליםניטור תחנת  •

(. 2.5PM  ,10PM) נשימים חלקיקיםגדלים של  ינשבתחנה זו מנוטרים  :חורגים ממצאים

, סביבהחריגות מערך  104נצפו  2018בשנת מק"ג/מ"ק.  130הוא  10PMתקן יממתי עבור 

  חריגות בשנה. 18-מותרות כ חוק אוויר נקי ונהליולפי 

להרחבת להיתר בנייה  עקב חריגות רבות בחלקיקים לא אושרה בקשה פעולות מתקנות:

לשיוך ולבצע עבודה  ולמזער את פליטות האבק כתנאי להרחבת רשנדהמפעל, המפעל 

פינוי ערמות , כחלק מהפעולות שננקטו מבוצעת הרטבת דרכים בתמלחת .פליטה מקורות

 ם לדרישות היתר הפליטה.סגירה והרטבה של מערכי ציוד בהתא, חומר דק

מקור  הווהה סלולה ומנאינאשר  אליוה טפל בדרך הגישהמפעל פנה למועצה על מנת ל

  הדרך.השתתפותה בהסדרת  ההמועצה הציעפליטה. 

 יטוי במערכי הניטור.הפעולות הנ"ל יבואו ליידי בבהמשך מעקב על מנת לוודא כי  היחידה

 .פעלמפליטת החלקיקים של הן מאף ה תחנות אפעה מושפעותהחריגות בלהערכתנו, 
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 תחנת ניטור גשר רותם •

 . X: 552149 ,Y: 218392 -נ.צ,למפעל רותם אמפרט לים : בין מפעל חיפה כימיקמיקום

 :חורגים ממצאים

 37  . מתחילת השנה נצפו ppb19 הוא  S02תקן יממתי עבור   -גופרית דו חמצנית  .1

חריגות  4עד מותרות  ונהליו "חוק אוויר נקיעל פי דרישות " .סביבהחריגות מערך 

 בשנה.

דש מאי בוצע חובפרתית. וייצור חומצה גקני : מרבית החריגות מקורן במתפעולות מתקנות

בהתאם לדרישות היתר  ,)אחד מתוך שני מתקנים( שיפוץ של חומצה גופרתית 10במתקן 

כתוצאה מהתקנת הקטליסט ניתן  .)צזיום במקום וונדיום(הוחלף מדיום קטליטי ופליטה 

ת בהמשך נצפתה עלייה מחודש החל מחודש זה. לראות הפחתה משמעותית בחריגות

י לפ הפליטותכי ישנם מהלכים נוספים להפחתת  יצויןאשר נבחנת על ידנו כעת. רכים, בע

מערכי טיפול , שדרוג נוסף של 11במתקן טיפול זהה הכוללות היתר הפליטה של המפעל 

 .בימים אלו לאחר קבלת היתרי בנייה מבוצעתאשר  הגבהת ארובותום במתקני

 
 

חריגות  18 -מתחילת שנה נצפו כ. ppb11 הוא  H2Sתקן יממתי עבור  -גפרתימימן  .2

 .מערך היעד מותרות חריגות בשנהלא ונהליו  "חוק אוויר נקי" על פי , סביבהמערך 

 בגרף ניתן לראות ,מי חמצן ימוש עםבשבמרץ הותקנה מערכת לטיפול  :פעולות מתקנות

ה שינוי טכנולוגיית הטיפול רד להגנת הסביבובמבר אישר המשבחודש נ .מגמת ירידה ברורה

, עלייה מסוף אוקטובר נצפתה .גמות הניטורמהמותנה במעקב  ממי חמצן למערך כיחוש

 .והמשרד א נבחן כעת מול המפעלושהנ
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 אפעהת ניטור ותחנ •

חריגות  45 -פו כצנמתחילת שנה  . ppb 11הוא  H2Sתקן יממתי עבור  :חורגים ממצאים

לא מותרות חריגות בשנה מערך ונהליו  "חוק אוויר נקידרישות " על פי ,סביבהמערך 

 באוויר גורם לריח לא נעים בסביבה. H2Sריכוז גבוה של   .הסביבה

 ע"י אידוי מאולץטיפול והגיש תוכנית  .האתר נדרש לטיפול בתשטיפיו פעולות מתקנות:

 H2Sטות של יפל קטיןטיפול בתשטיפים י .INCRO -ספק בטכנולוגיה שנבחנת כעת מול ה

 .לאוויר

 
 

 תחנת ניטור גבעת האנטנות •

כר הכי שובייר רותם לישבין מישו בעקבות תלונות הריח בכיכר סדום הוחלט למקמה בטווח 

בשל עיכוב חיבור  ם הוקמהרטתחנה זו  .19 -ה בגבעת האנטנות הסמוכה למחצבת הק"מ

 .חשמל
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 רותם  במישורמפת פיזור תחנות ניטור  -1תמונה מספר 
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  ארובותב רציף  ניטור

רך רכות ניטור רציף )ארובות נוספות עתידות להתחבר למעעמלות ובאר 24 תוכיום מחובר

עמדנו ביעד פנימי  2018עד סוף שנת  בהתאם לדרישות היתרי הפליטה(. 2022הרציף עד 

 .ך הבקרה ביחידהור רציף למערהארובות בעלות ניטוהצלחנו לחבר את כלל 

בהתאם ה קרב יישום שיטות תוך כות לתוצאות הניטור הרציףאבטחת איהיחידה מבצעת 

 .ג"סהשאומצו ע"י המשרד לקפדניים  אבטחה אירופאים ילנהל

תוך  ניתוחם ,הרציף ניטורהתוצאות  אחרטף מעקב שוהסביבתית מבצעת היחידה  ,בנוסף

תקלות ופעולות  אחר. מעקב נוסף מבוצע הרשים בהיתר הפליטהנד ערכי הסףל תםהשווא

  .תחזוקה

ברותם  ן בארובות מנוטרותאונליי םמזהמי ה ריכוזיי המראמסך דינמדוגמה ל -2תמונה מספר 

  .אמפרט

 

 
  -דיגומי ארובות

. בוצעו מספר דגימות התאם לתוכנית השנתיתבוצעה ב 2018לשנת ארובות יגום תכנית ד

אשר המפעלים  תבאות לבחון ולאמת דגימות תקופתיו הפתעבדיקות שונות, פתע בארובות 

לווה את ות הסביבה מהיחידה לאיכ תנתי. נציגותיהם על בסיס שמחויבים לבצע בארוב

ת לתקינות שטח ובדיק תמבצע ,בדגימות הפתע( )הן בדגימות של המפעל והן חברות הדיגום

י התפעול המפעליים בעת הדיגום הן מבחינת פרוצדורת הדיגום הנדרשת והן מבחינת תנא

  .ביצוע הדגימה

וקות הממצאים התהליכיים והתפור בחדר הבקרה, לפני כל דיגום ובמהלכו מבוצע ביק

הארובות דיגום ממצאי בנוסף,  .יםאה לדיגומים קודמוובהשו ם בהבנת ניתוח התוצאותמסייעי

 במפעלים בעקבות יישום דרישות היתרי הפליטה.פורים שחלו ישב להבחיןמאפשרים 

במהלך השנה ם ילבמפעתחת פיקוחנו אשר בוצעו  2018בשנת דיגומים  לן מרכזתהטבלה לה

 : נמצאה עבורם חריגה מערכי סףם הנם אלו אשר ם מוזכרי. פרמטריהנוכחית
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מזהם  ארובה  מפעל תאריך

 )ערך

 מירבי(

ריכוז 

הנמדד 

 מק"ת( \)מ"ג

 לות מונעתפעי קןתה

מתקן - מגנזיום 13/03/2018

 ניטיסילו 37

3749-

01V- 

וונט מס' 

1 

 

 חלקיקים

HCl 

17.2 

35.1 

10 

30 

 יגהנמצאה חר

במתקן הזנת 

 ימים אלוב ,ידס

פיילוט של  מבוצע

החלפת  בית 

 שקים בסילו.

-54 יוםמגנז 15/04/2018

ארובה 

 ראשית

חריגות בעקבות ה 45 139 חלקיקים

פרויקט בוצע י

ון מלי 15ל גדול ש

דולר, שדרוג 

סקראברים 

 תוספתויימים  ק

משקעים בנוסף 

למשימות בהיתר 

 .פליטה

  תקןמ -מגנזיום 22/04/2018

 37מתקן 

 ניטיסילו

3749-

02-V 

וונט מס' 

2 

 נמצאה חריגה 10 108 קיקיםלח

במתקן הזנת 

ימים אלו ב ,ידס

פיילוט של  מבוצע

החלפת  בית 

 .שקים בסילו

מתקן  -רותם 18/07/2018

 העשרה

70-st-

02 

בעיות נמצאו  10 26.1 חלקיקים

שיטת ב

 -תחזוקהה

ביצע  הממפעל

בהתאם תיקון 

 ת תחזוקהלשיטו

, יבוצע שותחד

 .דיגום פתע נוסף 

מתקן  – םרות 22/3/18

 דשנים

40-st-

01 

הוארך זמן התקן  20 37.5 חלקיקים

( 50)הישן

בהסכמה של 

ממונה איכות 

 .אוויר

עתידה להתחבר  st-VOC 64.1 20-05 םרות 12/03/18
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 תרמימחמצן ל 05

רי אושר בהיתש

בני ע"י היחידה 

תחילה והקמתו מ

 .בימים אלו

חומצה  -רותם 23/11/18

 גופרתית

ST10-

01 

3SO 60   חצי

 ישעת

נושא עבר ה 194

פול אכיפתי לטי

 מול המשרד

חומצה -רותם 23/12/18

 זרחתית

ST30-

01 

S2H 5 25.9 בעקבות הדיגום 

מפריד נמצא כי 

טיפות במתקן 

אינו תקין. בוצע 

שיפור ראשוני 

שהוריד את 

. 50%הריכוזים ב

בהמשך הנושא 

לצורך טיפול 

 קןהגעה לת

תנור -ים המלח 8.10.18

2C  ארובת

 תנור גיבוש חם

דיגום תוצאות     

 תקינות

ארובה -רותם 11.10.18

חומצה  -31

 זרחתית

דיגום תוצאות     

 תקינות

 

 ות :דגימות סביבתי

 .מקורות בלתי מוקדיים בקרבת באוויר הפתוח  יותסביבתדגימות במהלך השנה בוצעו 

 החורגות מערכי סביבה תנמצאו תוצאולא  –כים של רותם יב בריכות השפדגימות סב .1

ערכי ייחוס ולחלקם ל ממוריםשעבור מזהמים שונים קיימים תקנים ) ייחוסערכי ו

 .תקנים שהם ערכי סביבה(

במחצבת אבן וסיד  -החול במישור רותם דגימות חלקיקים סביב חלק ממחצבות  .2

 .עבור חלקיקים "ג/מק"תמ 300מ"ג/מק"ת, התקן הוא  377.2נמצאה חריגה של 

 ול אכיפתי מול המחוז.הנושא הועבר להמשך טיפ

 

יצוע שלב לב₪   100,000-תקציב בסך כ   נת הסביבהישר המשרד להגא במהלך השנה 

ע לניטור ריחות במרחב המשפי ,א' לתוכנית שיזמה היחידה לאיכות הסביבה יחד עם המחוז

תכלול ניטור כנית זו , ת)אביב(ר הקרובה בסדום. התוכנית תצא לפועל בעונת המע על כיכר
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לכיווני רוח רלוונטיים בשעות בהן ח ובערוצי נחלים )נשאי ריחות( בהתאם במרחב הפתו

 ח. הפרויקט מלווה ע"י מטאורולוג .מתרכזות תלונות הרי

 
  רים מסוכניםניטור חומ

 
קם על גדרות הניטור הממווכנים הנם המעגל השלישי של חומרים מסמערכי ניטור פליטות 

 ם מסוכנים מעל לערכי סיכוןחומריי חריגות של להתריע מפנוא תפקיד מעגל זה ה. המפעלים

(1PAC) .בכל עתהסביבתית, היחידה ות ם של כוננרות מסרון לפלאפוניהמערכות הנ"ל משד 

 בה קיימת חריגה מערכי הסיכון.

 וצעו הפעולות הבאות:הנוכחית בבמהלך השנה 

 סדום.דר למפעל המגנזיום במערך גלאי גהושלם  .א

 .ל המפעליםבכ ת וכיול הגלאיםבוצע פיקוח על בקרת האיכו .ב

של היחידה עבור  ן ליין למערך הבקרההוכנס שינוי בהיתר הרעלים הדורש חיבור או .ג

ר ועברים כבמפעלים שטרם ביצעו זאת )בנוסף למסרונים ולדוחות רבעוניים אשר מ

 .כעת( 

. זה  ניטור ע"י מעגלוהו שזי חומרים מסוכנים אירוע 6 -כ טופלו במהלך השנה  .ד

את שימשו ובין היתר  הלאוכלוסייעת ריכוזי הסיכון אף היוו מדד לקבי הגלאים

 .אירוע פריצת ברום מאיזוטנק במפעל הברום יות כוחות החירום בהנח

 

 ניטור שפכים
 

בוצע  2018 התכנון לשנת. 2018-2019לשנת מקיפה  םשפכי נבנתה תכנית דיגום .1

במפעלי ים במישור רותם ו נדגמו בוצות, בריכות ופיזומטרים בין היתר, .באופן מלא

 המלח.

 -ממצאים חשובים

 במפעלי ים המלח, טרם הגיעו תוצאות.עיקריים קצה  נלקחו דגימות של זרמי •

בתנאים של הזרמה לים מבחינת כל  ותיקלים עומדהבריכות בחיפה כימ •

גבוליים. המפעל מבצע עבודה יצאו י גנם של כלל פחמן אורערכי הפרמטרים.

 .לבחינת המקורות

עברת בוצה זו לאתר פסקה ההאחרונים הובחודשים  –בוצת מט"ש פריקלאס  •

בבוצה. המפעל חיפש  ה"ש ומליחות גבוהחיבור הבריכות למט דודאים בשל

ונבחנה אפשרות להשתמש בבוצה לצורך שיקום  פתרונות קצה חלופיים 

בריכות וככל לתכולת ה האנליזות הושוו. (A+B) ליםהבריכות של חיפה כימיק

 הנראה יינתן אישור לשימוש.
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ושא שיקום בנ בימים אלותנהל דיון מ -בחיפה כימיקלים Cה בוצה של בריכ •

 .הבריכה, אנליזות נלקחו כחלק משיקול דעת שילקח עבור אופן השיקום

הרחבת המפעל הגיש בקשה להיתר בניה עבור  -בוצת מט"ש חיפה כימיקלים •

בדיקת השפעת שינויים עבור  אנליזות של הבוצהנלקחו , הבוצההטמנת  רבו

ראות כי לא חל על איכותה. תוצאות הבדיקה מ תהליכיים בשנים האחרונות

  הותי.שינוי מ

 -ברותם אמפרט בריכות גבס

 ת במישור רותם:בריכועל דליפות מ הבקר .2

אחר מפלסי  ידה מבצעת פיקוח יומי ושבועימפקחת היח-זומטריםאפי •

. סביב בריכות הגבס של רותםכויות הנוזלים יוא , ניתוח מגמותזומטריםאהפי

ע גם היות מבוצמבוצע לצורך בדיקת יעילות איטום הבריכות וימשיך להניתוח 

וצע סיור פיקוח אחת לחודש מבת שיקומן. ו במסגררלגביי בריכות שנסג

 ם.ונמדדים בו כל המפלסי

 :4בריכה  2.1

היא רמת החומציות כי  נמצאות של נוזלים מתוך הפיזומטרים סביב הבריכה, נלקחו אנליז

 היכול להעיד עלם קשר כלומר קיי בריכות מהמפעל.ולחים לבדומה לנוזלים שמש גבוהה

 זו אינה בשימוש.בריכה  2018חול. מחודש מאי חל

 4כה ראות את ירידת מפלס המים בפיאזומטר מתאריך סגירת בריניתן ל- 3תמונה מספר 

 .ועד היום (24.05.18)
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 :5בריכה  2.2

 :, להלן הממצאים5נלקחה אנליזה מבריכה 

 125,750על ערך של  מדואור במי הגבס גבוהה מאוד ועוא. הממצאים מראים כי ריכוז הפל

 המותרהחומצה ז יכורגבילות את מההנושא נבחן אל מול דרישות היתר רעלים  מג"ל.

 .להזרמה לבריכה

אנליזות שנלקחו מהפיזומטרים הסובבים אותה ונמצא בבריכה הושוו לתוצאות האנליזה ב. 

  .הבריכה אטומהשכך על ראה ככל הנהמעיד חוסר התאמה 

 

לבין הנוזלים  5 בריכההבדלים ברמת החומציות בין ניתן לראות את ה -4תמונה מספר 

 .יים בפיזומטרצוהמ

 

 

ם ם המצוייובנוזלי 5בריכה ניתן לראות את ההבדל בין הפרמטרים השונים ב -5תמונה מספר 

 בפיזומטר

 

 

כה והם זורמים לצדדים המים בקידוחים מקורם בשכבות שמצויות מתחת לברי ניתן להסיק כי

 .ת שקיעת הגבס בבריכהלחץ המופעל בעכתוצאה מה
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יוותה ניסויים של מפקחת היחידה ל -וי שיטות מדידה מיוחדות לניטור תת הקרקעולי .3

 .מערכות הבקרה על דליפות מהבריכות

י סמנים שנדרש ע"י המשרד ן הגיאופיזי וניסוהמכותוף עם בשינערך אוחשמלי גיניסוי 

  .4הסביבה להבנת היקף החלחול מבריכה  להגנת

ישנו גוף מים בתת ו עולה כי יתכןוחשמלי אמתוצאות החלק הראשון  של הניסוי הג

, (  Aוצאותראה בת) 5תה בריכה מבוצת הבריכות עליהן נבנהקרקע שמקורו כנראה 

באזור חשמלית נמוכה מאוד. התנגדות  תבעלתופעה חריגה מהווה  Bאיזור  ,בנוסף

 קידוח שנמצא כעת לקראת ביצוע. לבצע המפעלזה נדרש 

 

 גאוחשמלהממצאי ניסוי   -6תמונה מספר 

 

 

בוצע הניסוי  .5הכביש ומצפון לבריכה  לאורך ,5 -ו 4 ותאורך בריכנערך ללק ב' של הניסוי ח

  ר שבועות וטרם התקבלו תוצאות.לפני מספ

ממערך  על שוחות ביקורת  בוצע פיקוח תלת חודשימ-שוחות הניקוז של הבריכות .4

 .הבריכות הניקוז של 

מטרים ית, פרתדירות חודשאחר איכויות הזרמה לים ב ע מעקבמבוצ -יםהזרמה ל .5

 .רד לאיכות הסביבהשחריגים נבחנים ומטופלים מול היחידה הימית של המ
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 ומקורות מים דיגומי מעיינות

עצה, בשנת מי המעיינות בתחום המו איכותקביעת עבור צעת מדיי שנה דיגום היחידה מב

  חו:לקלן הממצאים מהדיגומים שנלה ים.מעיינות ומקורות מ12-מים בבוצעו עד כה דיגו 2018

שכת, ממצאי השנה לא הראו נמ מעיינות ציןריכוזי ניטרטים ומלחים בב העליימגמת  •

ם בימים אלו בין רשות נידוניממפעלי צין רי אפש. פתרונות לחלחול חדשותמגמות 

 המפעל.ום, המשרד להגנת הסביבה המי

קיימת כי יות מראות ות כימבלו אנליזות קרינה. ממצאים מבדיקטרם התק -עין בוקק •

. כמו כן נמצאו ערכים לא גבוהים של בנביעהמלחים וזי ריכב תמתמשכ העליימגמת 

ת ל השפעד עפלואור ואנו בוחנים כעת האם זהו ריכוז טבעי צפוי או האם מלמ

 .(TBPגון )כ ליםלמפע םאופיינייניים לא נמצאו חומרים אורג. המפעלים במעלה

 ממערב ת לים המלח ומנקזות נביעת מים גבוהיםמנותבובדיקת תעלות המגנזיום ה •

 . נשלחה למפעלהתוצאות מלמדות על שונות -למפעל לצורך בחינת תוספת מזהמים

 בקשה לבחינת מקורות נוספים.

ממצאי  -ליםארוכות טווח של נחל אש רבורים לבחינת השפעותם הבדגימות מאג •

סמוך ם שהיו בעבר בהמזהמיוכי ריכוז  כי חומציות המים תקינההדיגום מראים 

 .עם כרגינמוכלאירוע 

 –כיכר סדום המנותבות לנחל ערבה  בתעלות החקלאיות של E-COLIקת חיידקי בדי •

מהם יש ים שנמצאו משק ,בנוסף.ם שנם ריכוזים גבוהיהדיגום מראים כי יממצאי 

   מועצה.מפקחי א  הועבר לטיפול הנוש תעלות.טריים לכיוון ההזרמת שפכים סני

 

  -קרקעי דיגומ

 .ה על סקרי קרקע הנדרשים מהמפעליםמפקחת היחידה מבצעת בקר -סקרי קרקע •

זיהוי השפעות ריכות השפכים של מפעל רותם להשנה בוצע סקר קרקע מקיף סביב ב

מראות כי קר המלאות בשלושה שלבים, תוצאות הס הבריכות על הסביבה אשר בוצע

 של כלורידים, סולפאט ופלואור בערוצוני נחלים סביבהערכים גבוהים ביחס לישנם 

. לאור ת לבריכותידוידוחים שנקדחו בצמושה קובשל הסובבים את בריכות השפכים

  .הסקר את רחיבזאת נדרש מהמפעל לה

דגימות ייחוס כ ומשמשותאלו נלקחו  דגימות -5רמה לבריכה קידוחי רקע טרם הז •

 .5ריכה ות בבחקירת מגמל
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ופינוי קרקעות, בוצעו אנליזות ין נת שימוש מפעלי ים המלח בבורות צמבחיכחלק  •

הוחלט להמשיך  .קבלת החלטות במסגרת היתרי בניהבתוך הבורות לצורך 

 לא יוקם. 5, בור 6להשתמש בבור 

 ב המועצהמיפוי מערכי ניטור סביבתיים במרח

ה לאי חומרים מסוכנים. החומר הועבר למועצזומטרים וגאתחנות ניטור, פיכלל בוצע מיפוי של 

 בעזרתו של יובל גולדמן. GISרכת במע ליצירת שכבה חדשה

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

                                                                                     

                                                                                                     הדר לוי

 רכזת ניטור סביבתי

 דה לאיכות הסביבה נגב מזרחיהיחי

 

 
 


