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 "ד תמוז תשע"טי

 2019יולי  17

2019 016 

 

 , ניטור סביבתי1/2019 חצי שנתיח דוהנדון: 

 

 בוצע ניטור ומעקב אחר התחומים הבאים:

 ניטור פליטות לאוויר

 סביבתיות תחנות ניטור אוויר •

 ניטור רציף של מזהמי אוויר בארובות •

 דיגומי ארובות תקופתיים  •

 ניםוכמס ריםומטור חני תתחנו •

 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  יכות האוויריטור אונגדר ים במסוכנ םימרבארובות , ניטור רציף של חו

  .ההיקפיות

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

על ידי היחידה הסביבתית  דיגומי פתעמבוצעים  ,בנוסףכחלק מדרישות היתר פליטה ו

 . של המועצהדי הייעו מתקציב הדיגום

 

  -תסביבתיור ויאותחנות ניטור 

מנטרות מזהמים תחנות אלו  ,סביבתיות ריויטור אותחנות נ 11מועצה אזורית תמר קיימות ב

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

 . 17025ISO -בקרת איכות בהתאם ל יםמבצע יםהמפעל

 .ומנ"א ביבהלאיכות הסהיחידה על ידי  יםפוקחמפעילות התחנות, הנתונים ואיכותם 

                                                                איכות הנתונים המשודרים.ומעקב על  בקרהנות כוללות תחעל הקוח הפי לותועפ
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הינם נתונים נים המוצגים תוהנ .2019ת שנמתחילת מוצג סיכום חריגות זה  קרפב

וח על קיו פרבעלאחר ש ,הסביבתית טור שמוצב ביחידהב הנילמחש באופן רציףהמשודרים 

על ידי  באופן חודשי פתשוטתחזוקה ופיקוח ר עצמן עוברות ם. תחנות הניטונותאמי

איכות אופן ביצוע התחזוקה ועל תקינות מבצעת פיקוח  של המועצה רכזת הניטור .המפעלים

  .הנתונים בהתאם לנהלי המשרד להגנת הסביבה

, (XNO) צות חנקןחמו, ת(3HN) , אמוניה(S2H) מימן גופרתי וטרים:מנה םפרמטריכלל ה

 , 2.5PM)ם מישינ  חלקיקים(, BTEX, חומרים אורגניים נדיפים )(2SO) תחמוצות גופרית

10PM)רות גם מנוט גשר הרכבת במישור רותםבתחנת  .הומטאורולוגי , אמוניה

עדיין לא עברו תיקוף ולכן לא יוצגו  הנלהשיטות לחומצות , נכון לימים אלו (HF,HCLחומצות)

 .בדוח זה

 שור רותםימ

תחנות בשהתקבלו ערכי סביבה מ החריגותמספר טבלה המרכזת את  -1ר מספטבלה 

  .01/01/2019-01/06/2019 בתאריכים ור רותםהניטור במיש

  
PM 
10 

PM 
2.5 

H2S 
חצי 
 שעתי

H2S 
 יממתי

SO2 
 שעתי

SO2 
 יממתי

 טולואן בנזן
NO2 
 שעתי

 אמוניה

 0 0 0 1 0 0 0 0 16 68 נגב מינרלים

 X 21 72 8 33 12 0 0 0 0 תםרו גשר

 X 18 0 0 0 0 0 0 0 0 בריכות חיפה

 X 15 3 1 0 0 2 0 0 0 אפעה מנחת

 0 0 0 0 0 0 0 0 11 25 אפעה רמפה

 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 אולפנה

 X 14 0 0 0 0 2 0 0 0 צפע

מספר 
החריגות 
השנתי 
כל המותר ב

שנה לכל 
מזהם בכל 

 יטורתחנת נ

18 18 X X 8 4 X X 8 X 

 

X- באותה תחנה מצביע כי האנלייזר לא קיים 
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  נגב מינרליםניטור תחנת  •

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

חריגות מערך  68-מתחילת שנה נצפו כמק"ג/מ"ק.  130הוא  10PMתקן יממתי עבור 

  חריגות בשנה. 18-ת כמותרו חוק אוויר נקי ונהליו, לפי סביבה

להרחבת המפעל,  הבקשהאושרה  טרםעקב חריגות רבות בחלקיקים  פעולות מתקנות:

 .פליטה לשיוך מקורותולבצע עבודה כך כתנאי לליטות האבק למזער את פ רשדנהמפעל 

רכי סגירה והרטבה של מע, מר דקחושל רמות פינוי עביצע המפעל כחלק מהפעולות שננקטו 

 תבתמלחהדרך הראשית הרטבת נדרשת  בנוסף, פליטה.ת היתר הם לדרישותאציוד בה

 . נושא זה מטופל על ידי המועצה בימים אלו-תהפליטולצורך הקטנת 

 יטוי במערכי הניטור.הפעולות הנ"ל יבואו ליידי בעל מנת לוודא כי  מבצעת מעקב היחידה

גרף ל האדום שנה, חלקו ההחלקיקים בתחי זריכוהשתנות גרף המראה את  -1ר ספמ תמונה

 מעל ערך סביבה. מסמן חריגות

 

 

 תחנת ניטור גשר רותם •

 . X: 552149 ,Y: 218392 -צ.נ,ם אמפרט למפעל רותלים ק: בין מפעל חיפה כימימיקום

 :חורגים ממצאים

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

חריגות  4עד מותרות  ונהליו "חוק אוויר נקיות "על פי דריש .סביבהמערך  ותחריג

 בשנה.

בהתאם לדרישות . פרתיתוצה גייצור חומקני תמרבית החריגות מקורן במ: פעולות מתקנות

 :לצורך הקטנת הפליטות פרויקטיםבוצעו מספר  היתר פליטה

אחד מתוך ) של חומצה גופרתית 10במתקן שיפוץ בוצע  2018שנת בדש מאי חוב •

לצזיום אשר מאפשר הפחתה יעילה יותר של  הוחלף מדיום קטליטיו תקנים(שני מ

 תחמוצות גופרית.
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 וחלףוה יםמטר 70-כ שללגובה  11במתקן  ארובההוגבהה  2019רץ בחודש מ •

ופאיות בוצעה בהתאם לדרישות איר הגבהת הארובה .10בדומה למתקן  הקטליסט

 .בגובה פני השטח ריכוזיםה הפחתתו בותמהארו של הפליטות לצורך פיזור מיטבי

 

חריגות  8-נצפו כשנה מתחילת  . ppb11  הוא H2Sור מתי עבתקן ימ - גפרתי מימן .2

 .מערך היעד יגות בשנהמותרות חרלא ונהליו  "חוק אוויר נקי" על פי , סביבהמערך 

  :פעולות מתקנות

 ממי חמצןול הטיפ כנולוגייתה שינוי טבהסבירד להגנת ששר המובמבר איבחודש נ •

שינוי לאחר ,ניגוד למצופה ב .גמות הניטורמהמותנה במעקב  יחושלמערך כ

-)נובמבר זו פריתי בתחנהוז המימן הגובריכ עלייה פתהנצ טכנולוגיית הטיפול

  דצמבר(. 

לא  ה, אלולמקור הפליטגלאי הגדר במפעל הסמוכים בוצעה בחינת נתונים של  •

  הצביעו על חריגות.

וח מרחבי וניתשהתקבלו נתוני הניטור  של בחינה ביצענו ,יההבעמקור לצורך הבנת  •

של  נמצא כי החריגות הגיעו בכיווני רוח ,כיווני הרוחבהצלבה מול נתוני   ארולוגי.טומ

כי כיוון רוח זה הינו עולה  ,מרחביתהמפה הגבי על נתונים ההצבת ממעלות.  40-60

בברור שבוצע מול המפעל עולה כי . 1בריכה ג' - ת השפכים של רותםמבריכ

, קומהיטרול ושיך הנחלק מתהלכ כהריהבסתירה של  ים אלו ביצע המפעלבתאריכ

תלונות  התקבלותאריכים בהם גם ממצאים אלו תואמים . ה בערכיםשגרמה לעליי

 .מתהליך הנטרולו הינמקור הריחות שהראו כי  ,מבחן הרחהוביצענו הציבור מ ריח

ניתן להסיק כי העלייה בערכים הגבוהים מתחילת חודש נובמבר לאור ממצאים אלו,  •

 .חריגות בפרמטר זהרואר אין מתחילת חודש פב .הנטרולכתוצאה מתהליך נובעים 

 

 מימן גופריתי בתחנת ניטור גשר הרכבתעבור מרחבי ניתוח חריגות  -2תמונה מספר 

 

 

 

יטור תחנת נ

 גשר הרכבת
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 האנטנות ניטור גבעת תתחנ

 ם את התחנההוחלט למק ,כיכר סדום מתושבילעת  מעתמגיעות ש ,ריחתלונות כמענה ל

כה למחצבת ות הסמואנטנבגבעת ה . התחנה מוקמהכרהכי שובייר רותם לישבין מישובטווח 

 ממתינה לחיבור חברת החשמל. בשלבי הקמה.נמצאת זו  תחנה .19 -ה "מהק

 ר האנטנותטור גשחנת ניתהליכי הקמת ת -3מספר  תמונה
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 רותם במישור ורמפת פיזור תחנות ניט -4 תמונה מספר
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 ים המלח

תחנות ניטור סביבתיות אשר משדרות נתונים למערך ניטור  3במפעל ים המלח קיימות 

  ל התחנות.ח עתונים ופיקוצעים בקרת נבמים , המפעלולציבור ארציה

תחנות בשהתקבלו ערכי סביבה מ ותהחריגמספר כזת את ה המרטבל -2ר מספטבלה 

 .01/01/2019-01/06/2019 בתאריכים ים המלחהניטור 

  PM 10 PM 2.5 SO2 שעתי SO2 יממתי NO2 שעתי 

 X 0 0 0 7 לוט

 X 4 0 0 0 אשלים

 X 5 0 0 0 סדום

 מותרתי החריגות השנר המספ
תחנת כל מזהם בכל שנה ל בכל

 ניטור

18 18 8 4 8 

 

 ים המלח זור תחנות ניטור באזורת פימפ -5תמונה מספר 

 

 

 



 ורית לאיכות הסביבהזה האיחידה
 רחימז - נגב             

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

 ים המלחמישור רותם ו ארובותב רציף  ניטור

וספות עתידות להתחבר נבות )ארו מפעליות רכות ניטור רציףעמלות ובאר 18 תוכיום מחובר

 מתיעבור רוב הארובות קי יטה(.אם לדרישות היתרי הפלבהת 2022רך הרציף עד מעל

 .ידה הסביבתיתדרישה בהיתר פליטה לחיבור נתונים ישיר ורציף ליח

ות לחני ימאפי לא יישימות לניטור בגלל נמצאו אשר הנדרשות לניטור ישנן מספר ארובות 

בת יישום טול יצרניםים לן המפעלונים ביכיום מתקיימים די .()מגנזיום ופריקלאס גבוהה

 .וג זהבארובות מס פיילוטים עבור מערך הניטור הרציף

כות אבטחת אימבצעת הסביבתית היחידה  ,עבור כלל הארובות שמחוברות למערך הניטור

יים קפדנ אבטחה אירופאים יבהתאם לנהלה קרב יישום שיטות תוך לתוצאות הניטור הרציף

 .להגנת הסביבההמשרד  שאומצו ע"י

תוך  תוחםינ ,הרציף ניטורהתוצאות  אחרטף מעקב שוהסביבתית חידה ית המבצע ,בנוסף

תקלות ופעולות  אחרע . מעקב נוסף מבוצההפליט רשים בהיתרהנד ערכי הסףל תםהשווא

  .תחזוקה

 

 11תחמוצות גופרית במתקן  ריכוזיאת הפחתת ה י המראמסך דינמדוגמה ל -6תמונה מספר 

חודש מרץ היא תוצאה של החלפת הירידה הנצפית בגרף החל מ. מפרט אבמפעל רותם 

 הקטליסט. 

 

 

 



 ורית לאיכות הסביבהזה האיחידה
 רחימז - נגב             

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

  -דיגומי ארובות
 

 הפתעות יקבדשונות,  ות פתע בארובותדגימ מבוצעות באופן שוטף וכחלק מתוכנית הדיגום

על בסיס  םותיהמחויבים לבצע בארוב אשר המפעלים תופתיוקאמת דגימות תבאות לבחון ול

 )הן בדגימות של המפעל והן לווה את חברות הדיגוםות הסביבה מהיחידה לאיכ תנתי. נציגש

- הדיגום רוצדורתן מבחינת פת הדיגום הנוקילתת שטח ובדיק תמבצע ,בדגימות הפתע(

  .צוע הדגימהבעת ביי התפעול המפעליים נאת תוהן מבחינ הנדרשת השיטה

וקות הממצאים התהליכיים והתפור בחדר הבקרה, יקל דיגום ובמהלכו מבוצע בלפני כ

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

 ."הפליטהרי הית"דרישות יישום  בעקבות במפעליםרים שחלו ופישב להבחיןים מאפשר

ית דיגום לשנת כנת. ית השנתיתלתוכנהתאם בוצעה ב 2018לשנת  ארובותיגום תכנית ד

 בשלבי ביצוע. 2019

במהלך השנה ם ילבמפעפיקוח היחידה הסביבתית בבוצעו שדיגומים  רכזתמ -3מספר  טבלה

 : נמצאה עבורם חריגה מערכי סףאלו אשר רק ם הנם ם מוזכרי. פרמטריהנוכחית

 

מזהם  ארובה  מפעל תאריך

 )ערך

 י(מירב

ריכוז 

ד הנמד

 \)מ"ג

 מק"ת(

 לות מונעתפעי קןתה

-רותם 23/12/18

חומצה 

 זרחתית

01-ST-30 S2H 25.9 5 נמצא  וםבעקבות הדיג

במתקן טיפות יד מפרכי 

ע שיפור וצב נו תקין.אי

ראשוני שהוריד את 

הנושא  .הריכוזים

ומעקב בהמשך טיפול 

 .קןלצורך הגעה לת

-רותם *12.5.19

חומצה 

 זרחתית

01-ST-30 S2H 3.8 5  דיגום תקינותתוצאות 

ים שינוי לאחר ביצוע

 כמפורט בסעיף הקודם.

-פריקלאס 19.3.19

ארובת 

  FRמתקן 

05-5139D הנתונים הועברו למחוז  10 14.1 חלקיקים

ייחסותם ה התויצא

 .למפעל

 

 יגום הראשון.התקבלו בדטיפול שבוצע לאור הממצאים שדיגום חוזר באותה ארובה לאחר *
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 ות :סביבתי דגימות

 

  .ת בלתי מוקדייםמקורובקרבת  ,באוויר הפתוח ,תיוביבתסות ימדגבוצעו  שנהה במהלך

 .או חריגותצלא נמ -19-מחצבת הקילומטר הות חלקיקים סביב דגימ .1

  .נמצאה חריגה אחת ,אבן וסידמחצבת ות חלקיקים סביב דגימ .2

  .א בטיפולהנושא נמצ      

 – תמהבריכופרתי ומימן גוחומצות  לניטור רותםריכות בדיגום סביבתי ב.   3

  ₪ 100,000-תקציב בסך כ   נת הסביבהישר המשרד להגא  2018 בסוף שנת

, מטרת המחוז חד עםשיזמה היחידה לאיכות הסביבה ינית יצוע שלב א' לתוכבל

סדום. התוכנית תצא לפועל  ע על כיכרבמרחב המשפייטור ריחות נ יא התוכנית ה

י ח ובערוצי נחלים )נשאתכלול ניטור במרחב הפתוכנית זו ת ,הקרובה  רבבעונת המע

 ח. הפרויקטנות הרימתרכזות תלולכיווני רוח רלוונטיים בשעות בהן ריחות( בהתאם 

 וה ע"י מטאורולוג .מלו

לבחון את יעילות  במטרהזור בריכות רותם באדיגום  בוצע ,כפעולה מקדימה לסקר

  הדיגום הסביבתי.

תוצאות הדיגום לא זאת,  בריכות אך יחד עםמסביב לחזק בזמן הדיגום הורגש ריח  

שיטות שנקבעו על ידי ש יתכן המסקנה הנובעת מכך היא כי .חריגות צביעו עלה

רמטרים אלו באוויר ת פלא מספיק רגישות למדיד ,המשרד להגנת הסביבה כקבילות

נת לברר סוגיה זו תבוצע בדיקה סביבתית חוזרת ע"י המשרד להגנת על מוח. הפת

בהתאם לכך יקבע אופן הדיגום ו דיקות אמינות במעבדה.יבוצעו בובמקביל הסביבה  

 המתוכנן.בסקר 

 

  מסוכניםרים מניטור חו

 

קם על גדרות הניטור הממווכנים הנם המעגל השלישי של חומרים מספליטות  מערכי ניטור

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

(1PAC) .בכל עתתית, הסביבחידה הית ום של כוננפלאפונירות מסרון לכות הנ"ל משדהמער 

 הסיכון.י יגה מערכמת חרבה קיי

 וצעו הפעולות הבאות:הנוכחית בלך השנה במה

רט, חיפה רותם אמפ) ל המפעליםבכ ת וכיול הגלאיםבוצע פיקוח על בקרת האיכו .א

 .(כימיקלים, כתר תובלה, פריקלאס ומפעלי ים המלח



 ורית לאיכות הסביבהזה האיחידה
 רחימז - נגב             

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

ר עבו היחידהשל  ך הבקרהן ליין למערשינוי בהיתר הרעלים הדורש חיבור אוהוכנס  .ב

ר ועברים כבוחות רבעוניים אשר מלדרונים וסף למסביצעו זאת )בנו מפעלים שטרם

 .כעת( 

 במגנזיום זה ניטור ע"י מעגלוהו שזי חומרים מסוכנים אירוע 2טופלו  שנההמתחילת  .ג

 . 

 

 פכיםיטור שנ
 
 .מלאבאופן בוצע  2018 התכנון לשנת.  2019לשנת מקיפה  םפכיש נית דיגוםתה תכבננ

 . בימים אלו יםמבוצע 2019עבור  דיגומיםה

 במפעלי ים המלח.במישור רותם ו נדגמו בוצות, בריכות ופיזומטרים

רפש "דקל" של בפיאזומטרים סמוכים למאגר ביצוע בדיקת מפלסים  -7מספר  תמונה

 טראמפרותם ב טפוספה

 

 

 מפעלי ים המלח

רה הייתה להבין , המטומגנזיום לי ים המלחבמפעם עיקרייקצה  ל זרמינלקחו דגימות ש

 עסק מעודכנים.יון שיאיכויות של זרמים כחלק מכתיבת תנאי ר

 -ברותם אמפרט בריכות גבס

 ת במישור רותם:יכוברעל דליפות מ הבקר .1

אחר מפלסי  קוח יומי ושבועיבצעת פיידה ממפקחת היח-זומטריםאפי •

. הגבס של רותםסביב בריכות ות הנוזלים כוייוא , ניתוח מגמותזומטריםאהפי

גם ע היות מבוצמשיך למבוצע לצורך בדיקת יעילות איטום הבריכות ויהניתוח 
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וצע סיור פיקוח מב דשאחת לחוקומן. ת שיו במסגררגביי בריכות שנסגל

ביצעה השנה אנליזות בנוסף, היחידה  .פן ידניבאו םונמדדים בו כל המפלסי

 נוזלים. יו בהם מפלסדכימיות של כל הפיזומטרים שנמד

בה  בווכמות הנזולים שנשא בריכה זו אינה בשימוש 2018מחודש מאי , 4בריכה  1.1

בפיאזומטרים  מגמתית במפלסי הנוזלגרפים הבאים ניתן לראות ירידה . בעריתמז

 ואור.וזי הפלסביב הבריכה וכן ירידה בריכ

 תוצאה מסגירת הבריכהכ  12RPGס בפיזומטר ירידת מפל -8תמונה מספר 

 

 

 

  15RPGבפיזומטר  ירידה בערכי הפלואור -9תמונה מספר 

 

 :5בריכה  2.1

 :2019ממעקב מתחילת שנת  להלן הממצאים

נתוני הכימיה הראו כי בחודש  .5רב לבריכה ם מעזה ממוקקידוח  - 34RPGפיזומטר  .א

, בדוח אפריל הפוספוגבס בפרמטרים שמאפיינים את זרם מסויימת מרץ הייתה עלייה

  א זה נמצא במעקב לצורך קבלת החלטות.פרמטרים אלו ירדו. נוש
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 3H- ו  H /PZL 4-4 בחודש ינואר 5קידוחי סוללה חדשים סביב בריכה  4נקדחו  .ב

/PZL. 

.  

 ומקורות מים ותעיינמי מדיגו

עצה, בשנת מי המעיינות בתחום המו איכותקביעת עבור ם מדיי שנה דיגוצעת היחידה מב

  ים.מעיינות ומקורות מבמים דיגו 12בוצעו  2018

 מבר.נוב-ספטמברהדיגומים מתוכננים לחודשים  2019עבור שנת 

 

  -ותובוצ קרקעי דיגומ

  .על מנת לקבוע את דרכי הטיפול בהם ,מפעליםבות של בוצות זאנלי בוצעובמהלך השנה 

לצורך בחינת שילובה  מתקן טיפול בשפכיםבוצעה אנליזה לבוצת -פריקלאס •

של חיפה כימיקלים, בהתבסס על האנליזות התקבל אישור בשיקום הבריכות 

 כאמור. מהמשרד להגנת הסביבה לשימוש בבוצה

לצורך הבנת  רחתיתחומצה ז ניבוצעה אנליזה של גבס ממתק -מפרטרותם א •

, וש הפרדת גבס כתלות במקורובמטרה לבחון האם לדרהשונות באיכויות 

התוכניות להרחבת הר עדכון תנאי רישיון העסק ומסגרת ל זאת בהתאם

 הגבס.

תקן טיפול שימוש בבוצת מבהתאם לבקשת המפעל ל -חיפה כימיקלים •

קחו נל, עלהרחבה עתידית של המפ יבה ישן לצורךזור חצאמילוי ל בשפכים

 בקשה זו. אושרת, בהמשך לכך ככל הנראה לאפיון הבוצה אנליזות

אפיונה. נדרשות נלקחה דוגמה של אתר הפסולת המלחי לצורך  -מגנזיום •

 את האפיון.ות נוספות כדי להשלים אנליז

 

 ב המועצהור סביבתיים במרחיטמיפוי מערכי נ

ה ומרים מסוכנים. החומר הועבר למועצלאי חזומטרים וגאתחנות ניטור, פיכלל  י שלבוצע מיפו

  רתו של יובל גולדמן.בעז GISרכת במע כבה חדשהליצירת ש

 עצה.במו  GISרכזת  – דנציגר אפרת ייעודית על ידיהים הנתונים בשכבה טמעבימים אלו מו

 בברכה,

                                                                                     

                                                                                                     הדר לוי

 ביבתיכזת ניטור סר

 דה לאיכות הסביבה נגב מזרחיהיחי

 


