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 , ניטור סביבתי2018לשנת  דוח רבעוני הנדון: 

 

 בוצע ניטור ומעקב אחר התחומים הבאים:

 ניטור פליטות לאוויר

 סביבתיות תחנות ניטור אוויר •

 ניטור רציף של מזהמי אוויר בארובות •

 דיגומי ארובות תקופתיים  •

 רים מסוכניםור חומתחנות ניט •

 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 

מסוכנים בגדר וניטור איכות האוויר בתחנות הניטור בארובות , ניטור רציף של חומרים 

 ההיקפיות . 

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

 . של המועצה מדרישות היתר פליטה ודיגומי פתע מתקציב הדיגום

  .נכנסה לתפקיד רכזת ניטור 2018באפריל  

 

 ביבתיותסאוויר תחנות ניטור 

המנטרות מזהמים שונים  ,סביבתיותתחנות ניטור אוויר  11מועצה אזורית תמר קיימות ב

 ,ופעלות על ידם ומת תחנות אלו שייכות למפעליםמהתעשייה במישור רותם וסדום. 

 . 17025ISO -בקרת איכות בהתאם ל יםמבצע יםהמפעל

 .ומנ"א לאיכות הסביבהעל ידי היחידה פוקחים מפעילות התחנות, הנתונים ואיכותם 
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להעיד על אי יכולות  ,חריגות מהערכים המקובליםו בקרהפעולות הפיקוח על התחנות כוללות 

                                                               שינוי בתהליך/ אירוע חריג.תקינות המכשירים/ 

הנתונים  .ת בשנה הנוכחיתחריגונמצאו התחנות המוצגות בפרק זה הינן תחנות בהן 

לאחר  ,הסביבתית הינם נתונים המשודרים אונליין למחשב הניטור שמוצב ביחידההמוצגים 

 באופן חודשי פתשוטתחזוקה ועברו פיקוח על אמינותם. תחנות הניטור עצמן עוברות פיקוח ש

  .של המועצה ורכזת הניטור על ידי המפעלים

 

  נגב מינרליםניטור תחנת 

 .X: 561846 ,Y:218246 -נ.צ,ניסה למפעל נגב מינרלים : כמיקום

מימן גופרתי, אמוניה, תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית, חומרים  פרמטרים מנוטרים:

 וחלקיקים. המטאורולוגי(, BTEXאורגניים נדיפים )

(. 2.5PM  ,10PM) נשימים חלקיקיםי גדלים של נשבתחנה זו מנוטרים  :חורגים ממצאים

חריגות מערך היעד,  60 -מק"ג/מ"ק. מתחילת שנה נצפו כ 130הוא  10PMעבור  תקן יממתי

  חריגות בשנה. 18-מותרות כ חוק אוויר נקי ונהליולפי 

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

 ו.למזער את פליטות האבק כתנאי להרחבת נדרשהמפעל, המפעל 

נקשרת להתנהלות  וז, ירידה בפליטות ירידה ההדרגתית  ניכרת מחודש יוניכי  נראה בגרף

 . המפעל ולפעולות מונעות פליטות שננקטו 

 אנחנו בהמשך מעקב על מנת לוודא כי מגמה זו תישמר.

כחלק מהפעולות שננקטו מבוצעת הרטבת דרכים בתמלחת. המפעל פנה למועצה על מנת 

 הגישה בנחל העוברת בסמיכות לתחנה. לקבל הקצאת תמלחת נוספת לדרך
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 תחנת ניטור גשר רותם

 

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

מימן גופרתי, אמוניה, תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית, חומרים : פרמטרים מנוטרים

 . חומצת מלח וחומצה פלואורית , חלקיקים,רולוגיה ו(, מטאBTEXאורגניים נדיפים )

 :חורגים ממצאים

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

חריגות  4עד מותרות  ונהליו "חוק אוויר נקיעל פי דרישות " .חריגות מערך היעד 17

 בשנה.

חודש מאי בוצע ברתית. פו: מרבית החריגות מקורן במתקני ייצור חומצה גפעולות מתקנות

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

כתוצאה מהתקנת  .הוחלף מדיום קטליטי בסוג שונה )צזיום במקום וונדיום(והיתר פליטה 

ין כי ישנם מהלכים יהחל מחודש זה. יצו הקטליסט ניתן לראות הפחתה משמעותית בחריגות

 .ם להפחתת הפליטות כגון הגבהת ארובות אשר מטופלת על ידינו במסגרת היתרי בניהנוספי

 

 
 

חריגות  6 -מתחילת שנה נצפו כ. ppb11 הוא  H2Sתקן יממתי עבור  -מימן גפרתי .2

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

 בגרף ניתן לראות ,מי חמצן בשימוש עםלטיפול במרץ הותקנה מערכת  :פעולות מתקנות

 מגמת ירידה ברורה. 

ו החל המפעל להריץ מערכת חלופית למי החמצן המבצעת כיחוש של המימן לבימים א

פרתי. המערך אושר באופן זמני תוך מעקב צמוד אחר תוצאות הניטור הסביבתי לבחינת והג

  יעילותה של טכנולוגיה חלופית זו.
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 אפעהמנחת ר תחנת ניטו

  

 .X: 560790 ,Y: 219962 -נ.צ, מצפון לכניסה לאסמ"ר אפעה :מיקום

: מימן גופרתי, אמוניה, תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית, חומרים פרמטרים מנוטרים

 .חלקיקים ורולוגיה ו(, מטאBTEXאורגניים נדיפים )

חריגות  33 -פו כמתחילת שנה נצ . ppb 11הוא  H2Sתקן יממתי עבור  :חורגים ממצאים

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

 באוויר גורם לריח לא נעים בסביבה. H2Sריכוז גבוה של 

 H2Sטות של יטיפול בתשטיפים ימזער פל .האתר נדרש לטיפול בתשטיפיו פעולות מתקנות:

 ל.לאוויר. כרגע נבחנות שיטות לטיפו
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 תחנת ניטור אפעה רמפה

 
 .X: 559731  ,Y: 219160-נ.צ , אסמ"ר אפעה מיקום:

מימן גופרתי, אמוניה, תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית, חומרים : פרמטרים מנוטרים

  .חלקיקיםורולוגיה ו(, מטאBTEXאורגניים נדיפים )

 44 -לת שנה נצפו כמתחי .מק"ג/מ"ק 130הוא  10PMתקן יממתי עבור  :חורגים ממצאים

 חריגות בשנה. 18-מותרות כ ונהליו "חוק אוויר נקי" על פי ,חריגות מערך היעד

ראה פעולות  .נו בנגב מינרלייםינראה כי מקור החריגות )לפי כווני רוח( ה פעולות מתקנות:

מתקנות בתחנת נגב מינרלים. נדרש המשך מעקב שוטף על מנת לוודא כי אכן הטיפול בנגב 

 .בתחנה זוים מביא להפחתה רציפה גם מינרל

 
 
 

 תחנת ניטור גבעת האנטנות
 

 טרם הוקמה. בעקבות תלונות הריח בכיכר סדום הוחלט למקמה בטווח תחנה זו  מיקום:

 .19שובי הכיכר בגבעת האנטנות הסמוכה למחצבת הק"מ ה ישבין מישור רותם לי

ן, תחמוצות גופרית, חומרים אורגניים מימן גופרתי, אמוניה, תחמוצות חנק : פרמטרים לדיגום

 . ,  חומצת מלח וחומצה פלואוריתחלקיקים,רולוגיה ו(, מטאBTEXנדיפים )
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  ארובותב רציף  ניטור

מערכות ניטור רציף )ארובות נוספות עתידות להתחבר למערך לארובות  24כיום מחוברות 

  בהתאם לדרישות היתרי הפליטה(. 2022הרציף עד 

ויישום שיטות בקרה הנו  וולידציהלרבות מעקב אחר  ,אבטחת איכות לתוצאות הניטור הרציף

ביותר בבחינת אמינות הנתונים המתקבלים ואפשרות השימוש בהם מהותי הליך מורכב ו

 לצרכי אכיפה.

מעקב שוטף על דוחות הסביבתית מבצעת היחידה  ,פיקוח על הארובות המנוטרות במסגרת

בדיקות פונקציונאליות הכולל המשרד להגנת הסביבה,  של דיגום רציף והללפי נ ,ניטורה

 לבדוק את אמינות המערכות.על מנת וכיולים 

ל עודיווח הקשר במפעלים של אנשי עדכון מיידי   נמסר כאשר קיימת תקלה במערכות הניטור

למנוע כדי בדוח על פעולות מתקנות המפעל מעביר  , בנוסף . חזרתן לפעולה והתייצבות

 מצבים אלו בעתיד. 

במרבית המפעלים נדרש חיבור אונליין למחשב הניטור  ,לפי הדרישות בהיתרי הפליטה

ואנו פועלים כעת מול המפעלים ליישום החיבורים בהתאם להדרגתיות  ידה הסביבתיתשביח

 הנדרשת.

 
 דיגומי ארובות

 
  .מבוצעת בימים אלו 2018-2019לשנת ארובות תכנית דיגום 

דגימות הפתע באות לבחון ולאמת דגימות  .ות פתע בוצעו בארובות במפעלים שוניםדגימ

היחידה  תאשר המפעלים מחויבים לבצע בארובותיהם על בסיס שנתי. נציג ,תקופתיות

 ,)הן בדגימות של המפעל והן בדגימות הפתע( לאיכות הסביבה מלווה את חברות הדיגום

ת שטח לתקינות הדיגום הן מבחינת פרוצדורת הדיגום הנדרשת והן מבחינת ובדיק תמבצע

  .תנאי התפעול המפעליים בעת ביצוע הדגימה

לפני כל דיגום ובמהלכו מבוצע ביקור בחדר הבקרה, הממצאים התהליכיים והתפוקות 

שיפורים שחלו  ,בנוסף ,ממצאי הארובות מאפשרים לבחון מסייעים בהבנת ניתוח התוצאות.

 במפעלים בעקבות יישום דרישות היתרי הפליטה.

במפעלים במהלך השנה תחת פיקוחנו אשר בוצעו  2018בשנת הטבלה להלן מרכזת דיגומים 

 : . פרמטרים מוזכרים הנם אלו אשר נמצאה עבורם חריגה מערכי סףהנוכחית
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מזהם  ארובה  מפעל תאריך

)ערך 

 מירבי(

ריכוז 

הנמדד 

 \)מ"ג

 מק"ת(

 לות מונעתפעי התקן

-3749 מגנזיום 13/03/2018

01V 

 חלקיקים

HCl 

17.2 

35.1 

10 

30 

 נמצאה חריגה

במתקן הזנת 

שדרוגו  ,סיד

לפי יבוצע 

תכנית שתוגש 

 בימים הקרובים

בעקבות  45 139 חלקיקים 54 מגנזיום 15/04/2018

החריגות יבוצע 

פרויקט גדול 

ון מלי 15של 

דולר, שדרוג 

סקראברים 

קיימים  

 תוספתו

משקעים בנוסף 

למשימות 

 .בהיתר פליטה

-3749 מגנזיום 22/04/2018

02V 

 נמצאה חריגה 10 108 חלקיקים

במתקן הזנת 

שדרוגו  ,סיד

לפי יבוצע 

תכנית שתוגש 

 בימים הקרובים

-st-70 רותם 18/07/2018

02 

בעיות נמצאו  10 26.1 חלקיקים

שיטת ב

 -תחזוקהה
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ביצע  הממפעל

תיקון בהתאם 

לשיטות 

 תחזוקה

חדשות, יבוצע 

דיגום פתע 

נוסף מתקציב 

 היח"ס.

-st-40 רותם 22/3/18

01 

הוארך זמן  20 37.5 חלקיקים

התקן 

( 50)הישן

בהסכמה של 

ממונה איכות 

 .אוויר

-st-05 רותם 12/03/18

05 

VOC 64.1 20  עתידה

-להתחבר ל

RTO. 

-st-05 רותם 12/03/18

04 

 טעות בדגימה 5 298 חלקיקים

 

 ות :דגימות סביבתי

 

 במספר אופנים:דגימות סביבתיות מבוצעות סביב מקורות בלתי מוקדיים של פליטת מזהמים 

לקיחת דוגמת גזים מהמקור )למשל בריכות שפכים או תוצרת( והרצת מודל פיזור  .א

 במקרה זה נדגמים קצבי פליטה.

 ניטור מזהמים בשיטות סביבתיות באוויר הפתוח. .ב

 ריח. ניטור ריח והגדרת עוצמתו במעבדת .ג

אשר בוצעו  ,לעיל 'במהלך השנה הנוכחית מפקח היחידה ליווה דגימות סביבתיות מסוג א

 ברותם ומטרתן הייתה להגדיר את קצבי הפליטה של מזהמים מבריכות תוצרת חומצה

. בעקבות הנחיות שנדרשו כבסיס לקביעת פתרון בהיתר הפליטההכחלק מ , זרחתית

  .לסגירת הבריכות הדגימות הנ"ל הוגשה תכנית של רותם

בוצעו בדיקות סביבתיות במחצבות באוויר הפתוח באזורים רגישים. באחת מתוך  ,בנוסף

במחצבת אבן וסיד  שלושת המחצבות שנדגמו נמצאו חריגות מערכי הסף עבור חלקיקים.
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הנושא  .עבור חלקיקים מ"ג/מק"ת 300מ"ג/מק"ת, התקן הוא  377.2נמצאה חריגה של 

 ול אכיפתי מול המחוז. הועבר להמשך טיפ

 

לביצוע שלב א' ₪   100,000-תקציב בסך כ   נת הסביבהאלו אישר המשרד להג בימים 

לניטור ריחות במרחב המשפיע על  ,לתוכנית שיזמה היחידה לאיכות הסביבה יחד עם המחוז

תכלול ניטור במרחב , תכנית זו כיכר סדום. התוכנית תצא לפועל בעונת המעבר הקרובה 

ח ובערוצי נחלים )נשאי ריחות( בהתאם לכיווני רוח רלוונטיים בשעות בהן מתרכזות הפתו

 תלונות הריח. הפרויקט מלווה ע"י מטאורולוג .

 
  רים מסוכניםניטור חומ

 
מערכי ניטור פליטות חומרים מסוכנים הנם המעגל השלישי של הניטור הממוקם על גדרות 

 חומרים מסוכנים מעל לערכי סיכוןי חריגות של להתריע מפנוא תפקיד מעגל זה ה. המפעלים

(1PAC) .בכל עתהסביבתית, היחידה ות המערכות הנ"ל משדרות מסרון לפלאפונים של כוננ 

 בה קיימת חריגה מערכי הסיכון.

 במהלך השנה הנוכחית בוצעו הפעולות הבאות:

 הושלם מערך גלאי גדר למפעל המגנזיום בסדום. .א

 .בכל המפעלים ת וכיול הגלאיםבוצע פיקוח על בקרת האיכו .ב

הוכנס שינוי בהיתר הרעלים הדורש חיבור און ליין למערך הבקרה של היחידה עבור  .ג

מפעלים שטרם ביצעו זאת )בנוסף למסרונים ולדוחות רבעוניים אשר מועברים כבר 

 .כעת( 

. זה  ניטור ע"י מעגלשזוהו אירועי חומרים מסוכנים  6 -כ טופלו במהלך השנה  .ד

את שימשו ובין היתר  הלאוכלוסייאף היוו מדד לקביעת ריכוזי הסיכון  הגלאים

 .הנחיות כוחות החירום באירוע פריצת ברום מאיזוטנק במפעל הברום 

 

 ניטור שפכים
 

הכוללת  . התחלנו בביצוע התוכנית2018-2019לשנת  שפכים נבנתה תכנית דיגום .1

 בדיקת זרמים של שפכים במפעלים ושל בריכות השפכים.

 על דליפות מבריכות במישור רותם: הבקרת .2

מפקחת היחידה מבצעת פיקוח יומי ושבועי אחר מפלסי -זומטריםאפי •

. סביב בריכות הגבס של רותםכויות הנוזלים יוא , ניתוח מגמותזומטריםאהפי

הניתוח מבוצע לצורך בדיקת יעילות איטום הבריכות וימשיך להיות מבוצע גם 

 ת שיקומן. ו במסגררלגביי בריכות שנסג



 יחידה האזורית לאיכות הסביבהה
 מזרחי - נגב

 08-9952747פקס:   08-9953224טל:     ,89100ערד  100ת.ד.        

 4ניתן לראות את ירידת מפלס המים בפיאזומטר מתאריך סגירת בריכה 

(24.05.18). 

 

מפקחת היחידה ליוותה  -ליווי שיטות מדידה מיוחדות לניטור תת הקרקע •

ניסויים של מערכות הבקרה על דליפות מהבריכות: ניסוי גיאוחשמלי שנערך 

ן הגיאופיזי וניסוי סמנים שנדרש ע"י המשרד להגנת המכובשיתוף עם 

 .4הסביבה להבנת היקף החלחול מבריכה 

לרבות התפתחות סדקים  פיקוח שוטף על מצב בריכות הגבס והשפכים •

 .וחללים 

 מבוצע פיקוח תלת חודשי על שוחות ביקורת המנקזות נוזלים מהבריכה. •

תדירות חודשית, פרמטרים מבוצע מעקב אחר איכויות הזרמה לים ב -הזרמה לים .3

 רד לאיכות הסביבה.שחריגים נבחנים ומטופלים מול היחידה הימית של המ

 

 ומקורות מים דיגומי מעיינות

בוצעו עד  2018היחידה מבצעת מדיי שנה דיגום איכות מי המעיינות בתחום המועצה, בשנת 

לציבור בנוגע לאיכות לתת מידע מעיינות ומקורות מים. מטרת הדגימות היא  8-כה דיגומים ב

 כגון:  שנתיותרב ח מגמות ותינ. המים 

 עליית ריכוזי ניטרטים ומלחים במעיינות צין . •

 מעקב אחר התרכזות מלחים וקרינה בעין בוקק  •

בדיקת תעלות המגנזיום המנותבות לים המלח ומנקזות נביעת מים גבוהים ממערב  •

 למפעל לצורך בחינת תוספת מזהמים.

 .רבורים לבחינת השפעות ארוכות טווח של נחל אשליםדגימות מאגם הב •

   .בתעלות החקלאיות של כיכר סדום המנותבות לנחל ערבה  E-COLIבדיקת חיידקי  •



 יחידה האזורית לאיכות הסביבהה
 מזרחי - נגב

 08-9952747פקס:   08-9953224טל:     ,89100ערד  100ת.ד.        

 

  דיגומי קרקע

 .מפקחת היחידה מבצעת בקרה על סקרי קרקע הנדרשים מהמפעלים -סקרי קרקע •

זיהוי השפעות השנה בוצע סקר קרקע מקיף סביב בריכות השפכים של מפעל רותם ל

הבריכות על הסביבה אשר בוצע בשלושה שלבים, תוצאות הסקר המלאות טרם 

 בבדיקות השדה שבוצעו עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים. הגיעו.

ו סקר קרקע בנחל אשלים ובחודשים הקרובים מתוכנן סקר נכמו כן בוצע תחת פיקוח

 .2018נוסף לאחר השיטפון של אפריל 

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

 .5חקירת מגמות בבריכה ל

כחלק מבחינת שימוש מפעלי ים המלח בבורות צין ופינוי קרקעות, בוצעו אנליזות  •

 בתוך הבורות לצורך קבלת החלטות במסגרת היתרי בניה.

 

 מיפוי מערכי ניטור סביבתיים במרחב המועצה

זומטרים וגלאי חומרים מסוכנים. החומר הועבר למועצה אתחנות ניטור, פיבוצע מיפוי של כלל 

 בעזרתו של יובל גולדמן. GISליצירת שכבה חדשה במערכת 

 

 

 

 בברכה,

                                                                                     

                                                                                                     הדר לוי

 רכזת ניטור סביבתי

 היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי

 

 
 


