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 , ניטור סביבתי2019 שנתיח דוהנדון: 

 

 בוצע ניטור ומעקב אחר התחומים הבאים: 

 ניטור פליטות לאוויר

 סביבתיות תחנות ניטור אוויר  •

 ניטור רציף של מזהמי אוויר בארובות •

 דיגומי ארובות תקופתיים   •

 םניוכמס ריםומטור חני תתחנו •

 ריח תלונות תוחני

  דיגומים סביבתיים

 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 האוויר א וריט ונר גדים במסוכנ םימרשל חויף רצ  רבארובות , ניטו

   .ההיקפיות

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

על ידי היחידה הסביבתית  דיגומי פתעמבוצעים  בנוסף ,כחלק מדרישות היתר פליטה

 . השל המועצדי הייעו מתקציב הדיגום

 

   -תיוסביבתר ויאותחנות ניטור  .1

מנטרות מזהמים תחנות אלו  ,סביבתיות ר יויטור 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 הסדה היחיי על יד  יםפוקחמואיכותם ים תוננפעילות התחנות, ה
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                                                                 איכות הנתונים המשודרים. ומעקב על  בקרהנות כוללות תחעל הקוח הפי לותועפ

, (XNO) ןקצות חנחמו, ת(3HN) , אמוניה(S2H) מימן גופרתי וטרים: מנה םריפרמטכלל ה

  , 2.5PM)ם מישינ  חלקיקים(, BTEXים אורגניים נדיפים ) ומר, ח(2SO) תחמוצות גופרית

10PM) רות גם חומצותמנוט גשר הרכבת במישור רותםבתחנת  .האורולוגיטמו (HF,HCL) ,

  .עדיין לא עברו תיקוף ולכן לא יוצגו בדוח זה ל" הנת השיטות לחומצונכון לימים אלו 

 מישור רותם 1.1

במישור   בתחנות ניטור 1/1/19-31/1/19  בתאריכים חריגותמרכזת את ה, 1מספר  הטבל

 .רותם

PM 10PM 2.5
H2S חצי 

שעתי

H2S 

יממתי

SO2 

שעתי

SO2 

יממתי
טולואןבנזן

NO2 

שעתי

NOX 

 חצי

NOX 

יממתי

11251000010000נגב מינרלים

X3919219382500000גשר רותם

X401000001200בריכות חיפה

X21710020000אפעה מנחת

3314000000000אפעה רמפה

XX000000000אולפנה

X19000020000צפע

מספר החריגות 

השנתי המותר 

בכל שנה לכל 

מזהם בכל 

תחנת ניטור

1818XX84XX8XX

 

 ממצאים עיקריים: 

 (PM10PM ,2.5חלקיקים) .1.11

  18 עדים  רמאפשסביבה ערכי ה המעבר,תקופות בחודשי החורף ו סופות חול רבותבשל 

תחנות להתייחס ן לניתכי  נראה,קה שביצענו דימב .םקיקיה עבור חלשנב תחריגות יממתיו

ה ההשפעבהם ,)להלן תחנות רקע( לחלקיקים  תחנות רקעכ ואפעה רמפה טור צפע  ני

ה וניתוח של לבחינות כתחנשו אותנו שימתחנות אלו . נה שוליתים הממקורות אנטרופוגני

                      .נותו בתחקבלתשהריכוזי האבק הסביבתי  עלבמישור התעשיה תרומת 

ניתוח , 10PM בערכיחריגות  33-ו  52PM. כי בער חריגות 19תחנות אלו ו בהי 2019בשנת 

 הרוח הרלוונטיים.  וונינות אלו בכיבהתייחס לתחהחריגות בתחנות האחרות בוצע 

 10PM   

  .מפהעה רואפ יםנגב מינרל ניטור תחנותב 10PM  בנתוני השוואהלהלן מבצע  1איור מס' 

גבוהים במידה  בנגב מינרלים הערכים  אך, התחנותבשתי  בין המגמות המהתאלראות  תןני

 ניכרת. 

בשנה בתחנת נגב הגבוה ביותר היממתי הערך התקבל  16.1.2019יך בתאר דוגמה: •

רמפה הערך היממתי שהתקבל בתחנת אפעה . "ג/מק"תקמ 1865.2-מינרלים 

 ך. ער(WSWנה )חתון המפעל ליומכהיו הרוחות  ."ת"ג/מקקמ 669יך זה היה בתאר
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מן האמור עולה כי   , מק"ג/מ"ק 130הוא  10PM מסוג עבור חלקיקיםיבה הסב

התרומה של נגב נוספה  הרקע אל .גבוה )סופת אבק( היה רקעהבתאריך זה 

נה בעיקרה  ילהערכתנו תרומה זו ה .באותו היום מק"ת/"גקמ 1200-כ םנרלימי

   .םיחומשט מופרים  פני שטח,מות ער לשה כתוצאה מארוזי

 

 1איור מספר 

 

.52PM  

דולוגית  ומת. יותרמרחבי גדול  ניתוחעבורו  בוצעולכן ות במרבית התחנ מנוטרפרמטר זה 

מזרח מערב, צפון מזרח, דרום גזרות רוח: צפון  4לפי של חריגות ניתוח תה יהיהעבודה 

תחנת הרקע ול אל מ תוואה של התחנה הנבדקשה הרוח בוצערת גז כל ודרום מערב. עבור

 את הפערים בחריגות בכל גזרת רוח אשר נבדקה. יםמציג 2-4מס'  ים איורהרלוונטית. 

 

 :נרליםנגב מי תחנת

 -מתאר את הפערים בחריגות בין תחנת הניטור נגב מינרלים לתחנת הרקע,2איור מספר 

 .אפעה רמפה

 

 2ספר ר מאיו

חריגות ביחס  12נמצאה תוספת של  מעלות(: 180-270ם מערב)וח דרויוון רכ •

 המפעל נגב מינרלים. פעתייצג את השכיוון זה מ ,רקעלתחנת ה
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חריגות ביחס לתחנת  13נמצאה תוספת של  מעלות(: 270-360)צפון מערביוון רוח כ •

 ים. ערומהמו לרה המפעכמ כיוון זה מייצג את השפעת ,רקעה

 . באותם הזמנים וסביחס לתחנות הייח תגדולו נמצאו שוניותא ל הנוספים  וניםיובכ •

 -גשר רותםתחנת 

 -לתחנת הרקע גשר הרכבתמתאר את הפערים בחריגות בין תחנת הניטור ,3איור מספר 

 . צפע

 

 3איור מספר 

ות שנתיות ביחס חריג 11של תוספת ה אנמצ: (מעלות  0-90)מזרח פון צ  וחרכיוון   •

 מפעל רותם אמפרט.  כיוון זה מייצג את ,רקעתחנת ל

חריגות ביחס  10תוספת של נמצאה  (:מעלות 180-270)דרום מערב יוון רוחכ •

)חיפה כימיקלים,  במישור  יםכיוון זה מייצג את השפעת המפעלרקע, נת התחל

 . פריקלאס ורותם אמפרט(

 מנים.באותם הז ת הייחוסולות ביחס לתחנניות גדשוו צאמלא נ הנוספים בכיוונים  •
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 בריכות  יקליםכימ חיפהתחנת 

לתחנת  בריכות חיפה כימיקליםמתאר את הפערים בחריגות בין תחנת הניטור ,4איור מספר 

 . צפע -הרקע

 

 4איור מספר 

 יחס לתחנתחריגות ב 8ה תוספת של צאמנ ת(:מעלו 180-270יוון רוח דרום מערב)כ •

 .(פריקלאס וכד')חכ"ד,  המפעלים הדרומיים במישורמייצג השפעת זה  , כיווןרקעה

ת חריגות ביחס לתחנ 7נמצאה תוספת של  מעלות(: 270-360)צפון מערביוון רוח כ •

  .ותם אמפרטהשפעת רבעיקר את מייצג , כיוון זה רקעה

   .ישורה במתעשייזור הומת אתרת אכל הצד המערבי לתחנה זו מייצג 

 באותם הזמנים. רקעהיות גדולות ביחס לתחנות ולא נמצאו שונ ים הנוספבכיוונים  •

 

כיוון שבתחנה זו אין   הנתונים המטאורולוגים נלקחו מתחנת ניטור גשר הרכבתיצוין כי  *

 .עלולה להיות סטייה בנתונים מדידה מטאורולוגית ולכן

 

 : שורמיב  חתת חלקיקים פעולות להפ

קף  להרחבת הי ה סרב לבקשת המפעלהמשרד להגנת הסביב- רליםמינ מפעל נגב .1

אליהן  המפעל השלים את מרבית המשימות . פליטותל וןרצא פתעד שלא ימ פעילותו

 ,במכרה מקורן החריגותשל ככל הנראה עיקר התוספת ,לכן  .נדרש בהיתר הפליטה

וך  של שיעבודה מעמיקה  צעב. המשרד החליט למפעלה ובמשטחיבערמות בשינוע ,

למפעל הפליטה  נדרש חידוש היתרמקביל בימים אלו הטיפול בצורך המשך ורות למק

 . יתווספו דרישות לטיפול ורת זבמסג
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לצמצום פליטות גדולים פרויקטים אלו מבוצעים בימים  –רום מישור רותם  מפעלי ד .2

 המקורות . וליפטומערכות שאיבה ו  בניית מחסנים לערמות פתוחותכגון ם חלקיקי

 קיימים לוחות יםפליטה של המפעליתרי הם להבהתא, הם רבים  לטיפול הנדרשים

 -ים בסוף תקופת היתר הפליטה של מפעלי הכימיה בלהסתי אמורים זמנים אשר

ממפעל  משמעותיות מפעל רותם אמור לטפל בפליטות  ,בשנה הקרובה. 2023

 ערך י מקירו ל סגירה ושם טייק פרו  מבוצעים בימים אלו. בחיפה כימיקלים  העשרה

בשיפור  רשנדמפעל פריקלאס  . Pתקן ת אבק ממליטוול בפוטיפ הפוספט תהזנ

וישכפל אותה גם עבור   " ןאמ" חדשה במתקן וכן התקין עמודה , שאיבהמערכות 

 המתקן השני.

   

 (S2Hמימן גופרתי) 1.1.2

 

 -אפעה מנחת

  ריתימן גופ מי  שלהחריגות  רפסמב ת חדותרידוי 2019בשנת נרשמו  2018לשנת בהשוואה 

 . בתחנה ותהנקרא

 .2019בשנת  חריגות 7-ל 2018נת חריגות בש 571-מ  פרק זמן חצי שעתי: ירידה •

 . 2019בשנת  חריגה אחת בלבדל 2018בשנת חריגות  45-פרק זמן יממתי: ירידה מ •

 

 -אפעה רמפה

  מן גופריתימי  לש מספר החריגותב ת חדותרידוי 2019בשנת נרשמו  2018לשנת בהשוואה 

 .בתחנה  ותהנקרא

 .2019בשנת גות ריח 0-ל 2018חריגות בשנת  186-ידה מי שעתי: יר פרק זמן חצ •

 . 2019בשנת  חריגות  0-ל 2018חריגות בשנת  7-: ירידה מממתיפרק זמן י •

התראות  באמצעות,ההפחתה בפליטות נובעת מהוספת חמצניות בבריכות התשטיפים 

אות רוהת בתחנות פליטותה  ריכוזילבהתייחס ות יצנחמהעול על תפבקרה רציפה ו

 .המתקבלות מהן

 

 -גשר הרכבת

חס לשנת בי מימן גופריתי בת מספר החריגובעליה ניתן לראות   2018נת של בהשוואה

2019 . 

 . 2019בשנת  192-ל  2018חריגות בשנת  150-מ  עליהפרק זמן חצי שעתי:  •

 . 2019בשנת  19-ל 2018חריגות בשנת  18-מ עליהממתי:  פרק זמן י •
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ני  יירוח אופ  ווןיגות לכי רנמצאה התאמה בין הח. רותםלי מפענו  ייטה העיקרי המקור הפל

   .ואזור הבריכות פרתיתלמתקן חומצה ג

למתקן  , כיוון המפעל בתחנת הניטור מעלות( 45)האופיינימציג את כיוון הרוח ,5איור מס' 

 . ה גופרתיתחומצ

 
 5איור מספר 

חומצה זרחתית מן גופרתי מתוצרת הוצאת מיחוש לכת כימערפעלה הולת השנה תחימ

לבי קדם פרויקט  בש. י לפתור את החריגות בתחנהנראה כי אין בכך כד נת בבריכות, המאוכס

וכן טיפול בפליטות   30מהראקטור במתקן מערכת לטיפול בפליטות מימן גופרתי מתוכננת 

 . יתפרבור התכת גומ

 (2OS)ריתתחמוצות גופ 1.1.3

 ת: הרכבתחנת גשר 

 י של תחמוצות גופרית לסביבה. יקרע מפעל רותם הנו התורם ה

 תחמוצות גופרית שלחריגות חל שיפור ניכר בפליטות ת כי ניתן לראו ,6איור מספר ב

הקו האנכי באיור מראה את נקודת  .ועד היום   2019 החל מחודש אפריל הנקראות בתחנה 

עבור   ממתיהי ערך הסביבהן את י מציי ופק, הקו הא11-ו  10שודרגו המתקנים בה  ןזמה

 . ppb  19 -תחמוצות חנקן 
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 6איור מספר 

 

אפריל . ב11תקן מו  10מתקן  :שני מתקנים לייצור חומצה גופרתיתקיימים מפעל רותם ב

ת בהה ארוהוגבן וכ,ד מהמתקנים אחל בכ )צזיום( חדשט קטליס הסתימה התקנת  2019

לראות מנקודת זמן זו ניתן בהתאם לדרישות היתר הפליטה. ייקטים אלו בוצעו פרו  .11 מתקן

יחד עם זאת מדובר על שיפור   .(6)איור  בתחנה קראותחריגות הנב תמשמעותיהפחתה 

 קיים שלב הפחתה נוסף. , . לפי היתר הפליטה חלקי 

 

  שעתיות וממתיות חריגות ימות כ- 2019ו   2018השנים אה בין וושה מבוצעת, 7איור מספר ב

 הפחתה אך עדיין קיימות חריגות.ניתן לראות כי קיימת 

       
 7איור מספר 

 

 הםל ישלזיהוי מקורות פליטה מהותיים אשר פיזור דל להריץ מו נדרש המפעל בימים אלו 

 .בתחנהגים  תרומה לריכוזים החור

 

 (2ON)קן חנתחמוצות  1.1.4

 ימיקליםבריכות חיפה כתחנת 

 ן תחמוצות החנקעליה בפליטות תן לראות ני( 2018)בהשוואה לשנה שעברה 

 . 2019בשנת  12-ל 2018חריגות בשנת  3-מ עליה: שעתיפרק זמן ל

ירה סגאלו בוצעו עבודות ם השיודבחהם מרץ, אפריל ויולי. חריגות ים בהם נרשמו החודש

בתקופה זו  ,לכן . כות לתחנההסמו כימיקליםחיפה שפכים של הבריכות  מ קלחשל  וםשיקו
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על ואל לצורך השיקום מהמפ ה אשר שימשהלהובלת בוצ משאיות שלנטנסיבי איהיה מעבר 

  .העבודות בבריכה לא נרשמו חריגות נוספותמסיום  הבריכות הסמוכות לתחנת הניטור.

 

 ים המלח  1.2

ים  ב ניטורחנות בת 1/1/19-31/12/19  אריכיםתב חריגותרכזת את המ ,2מספר  טבלה

  המלח.

  PM 10 PM 2.5 
SO2 

 שעתי

SO2 

 יממתי

NO2 

 שעתי

NOX 

חצי 

 שעתי

NOX 

 יממתי

 X 8 0 0 0 0 0 סדום

 X 0 0 0 0 0 13 לוט 

 X 9 0 0 0 0 0 אשלים

מספר  

החריגות 

המותר  השנתי

  לכל שנה  בכל

הם בכל  מז

 תחנת ניטור

18 18 8 4 8 X X 

 

 (PM10PM ,2.5חלקיקים) 1.2.1

  .)סופות אבק( ה עבור חלקיקים בשנ יממתיותחריגות  18עד   מאפשרהתקן  ,רכאמו

 . 18-מ נמוךהיה תחנות מספר החריגות ה כלכי בראים מבים המלח נתוני התחנות 

 

.52PM 

תן לראות כי  ני , יםאשלנות סדום ומדדו בתחים אשר נקמראה את ריכוזי החלקי , 8איור מספר 

   ת חריגות.כאשר קיימו ן היתר, ביה בין התחנותהתאמ קיימת

  בהם היו ריכוזים גבוהים במיוחד  20/3/19-20/4/19 ס לתאריכיםחיימת, 9איור מספר 

הנמצאת  ערקתחנת הווה וט המבתחנת ל 10PM לריכוזי השוואה  לכן בוצעה   .הנ"ל  בתחנות

גם   קיימת התאמה בריכוזיםכי ניתן לראות  .(52PM.-ל  )בתחנה אין מכשיר עלים צפון למפמ

קורות ם ממינאנראה אשר ככל ה , מכך ניתן להסיק כי מדובר בריכוזים סביבתייםלתחנה זו

 . םתעשייתיי
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 8איור מספר 

 

 
 9איור מספר 
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 :  תוספות למערך ניטור 

כיכר  מתושבילעת  מעת עותמגיש ריחלונות תכמענה ל -גבעת האנטנותיטור ת נתחנ .1

. התחנה כרהכי שובייר רותם לישבין מישובטווח  ם את התחנההוחלט למק ,סדום

הוקמה וחוברה  התחנה .19 -ה "מכה למחצבת הקהסמוות אנטנבגבעת ה מוקמה

בות משבר היא בעק , הסיבה שעדיין לא משודרים נתוניםלפני מספר שבועות לחשמל

 הקורונה.

כי התחנה תעבור לדימונה ובכך יושלם מערך ממונה "י הלט ע הוח-ניטור צפע תחנת .2

 . םזור המושפעים ממישור רותשובי האיר בכל יהניטו

 

 .הניטור בשטח המועצה תחנות מיקוםניתן לראות את ,  10באיור מספר 

 

 1איור מספר 
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 ריחור מטרדי טיפול וניט .3

באביב לפועל  אתמורה לצהייתה א  סדום כיכרע על במרחב המשפיריחות לניטור נית תכ

לכיווני רוח  י ריחות( בהתאם רוצי נחלים )נשאח ובעיטור במרחב הפתונ להלכנית כותה ,2019

 ח.  נות הרימתרכזות תלורלוונטיים בשעות בהן 

הדיגום   ותשיטלבחון את  במטרה,זור בריכות רותם  בא היה דיגום השלב הראשון בסקר

 לבריכות.סביב מות מסבבים של דגי 2  צעוו ב .יעילותןו הסביבתי

יו ריחות חזקים  בפועל העל אף ש חריגות עו עלצבייגום לא התוצאות הד , 3פר מסטבלה לפי 

   .בזמן הדיגום

תוצאותמזהמיםארובהמפעלתאריך
אין חריגותHF,H2S, HCLסביבתי בריכות רותם20/01/2019

 אין חריגותH2S סביבתירותם24/07/2019

לא  ,שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה כקבילות שעלתה מכך היא ששיטותהמסקנה 

 לביצוע הסקר ליףוכתח  ,כךש וןיומכוח.  פתרמטרים אלו באוויר ה ת פמספיק רגישות למדיד

ח בזמן  פוי אירועי ריטק" למי-אוחברת "מט בתוכנה שלונים האחר בחודשים יםאנו משתמש

אנו עתידים להתקשר עם החברה לביצוע ניתוחי עומק של מהלך המזהמים  ,אמת. בנוסף

תלונות ריח  מתואר להלן ניתוח במסגרת פיילוט שביצענו עם החברה  בעת תלונות ריח.

כות חיפה  מקור הריח הוא מברימהניתוח עולה כי  . 28/4/2020בתאריך  מנאות הכיכר

 אנו ממשיכים את הטיפול מול המפעל בעניין זה.  כימיקלים.

 . 28/4/2020 בתאריך זמן התלונהשעות אחורנית מ 3 ריח מסלול , 11איור מספר 

      

 

 11איור מספר 
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 דגימות סביבתיות  .4

 ,תיותביבסות ימדגבוצעו  שנהה במהלך ,רותם ת הסביבתיות שנערכו במישורקובדיסף לבנו

  :מחצבותבקרבת  , באוויר הפתוח

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

   .נמצאה חריגה אחת ,19ביוני   בוצעה אבן וסידמחצבת ות חלקיקים סביב דגימ .2

 . 2020נקבעו דגימות חוזרות ליוני  

 

 

 ים המלחמישור רותם ו   ארובות ב רציף  ניטור .5

וספות עתידות להתחבר נבות )ארו מפעליות רכות ניטור רציףעמלות  ובאר  22  תוכיום מחובר

  מתירובות קיעבור רוב הא (.יטהאם לדרישות היתרי הפלהתב  2022רך הרציף עד  מעל

 .ידה הסביבתיתליחם ישיר ורציף יטה לחיבור נתונידרישה בהיתר פל

פיקוח לאיכות מבצעת הסביבתית היחידה  ,ת למערך הניטורובות שמחוברוכלל הארעבור 

רד להגנת שהמ יבהתאם לנהלה קרבה יישום שיטות עלפיקוח וכן קבלים הנתונים המת

 . ייםקפדנ אירופאים ת איכותחאבט תל שיטועהסביבה המבוססים 

  הנתונים תוחינ ,ציף הר ניטורהתוצאות   אחרף טמעקב שוהסביבתית חידה יה תבצעמ ,בנוסף

תקלות ופעולות   אחרע . מעקב נוסף מבוצההפליט רשים בהיתרהנד הסף כיערל תםהשוואו

   .על בסיס יומי תחזוקה

 מפעלי ים המלח  14.

 ה.בהיתר הפליט נדרשים שונים כעבור מזהמ רציףאופן מנוטרות בה ארובות 10למפעל 

למערך הניטור   בוצעה הרצה, במסגרת זו הכוח החדשהתחנת החלה לפעול   2019בשנת 

 .באגו בדוח הוצנתוני ארובות אלו יוכן לארובת תחנת הכוח.  1Mוארובה  3רציף של דוד  

 

 מתנורי ך השנהבמהל תמספר החריגות החצי שעתיות והיממתיו את רכזתמ,  4מספר טבלה 

 אשלג במפעל:ה
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שם ארובה

חריגות חצי שעתיות-10

חריגות יממתיות-0

חריגות חצי שעתיות-26

חריגות יממתיות-0

חריגות חצי שעתיות-140

חריגות יממתיות-7

חריגות יממתיות-4

חריגות חצי שעתיות-128

חריגות יממתיות-5

חריגות חצי שעתיות-128

חריגות יממתיות-0

חלקיקים

חלקיקים

חלקיקים

חלקיקים

חלקיקים

חלקיקים

602-2

602-3

C1

C2

E

F10

חריגות חצי שעתיות-39

מספר חריגות מעל ערכי הפליטה)ELV(פרמטרים מנוטרים
חריגות חצי שעתיות-38

חריגות יממתיות-6
חלקיקים602-1

 

ן שנדרש לתנור מכיוו תנוריםלקה וכיבוי של העות מהדבהינן חריגות אשר נוהחריגות  ביתמר

 . לאיכות אוויר במשרד להגנת הסביבה נושא זה כרגע בטיפול מול האגףזמן התייצבות. 

 

 -מפעל מגנזיום ים המלח 24.

בהיתר  נדרשכ (HClמלח )חומצת ור עב טרות באופן רציףמנואשר ארובות  2פעל מל

זמן המאותו , 19מספטמבר ר לנתונים החל יישליחידה הסביבתית יש גישה באופן פליטה. ה

 .ללכועד לסוף השנה לא נרשמו חריגות 

 HCl , התקן של במהלך התקופה HCl ם היממתיים שלריכוזיה מתארת את,12מספר  איור

   .מ"ג/מק"ת  30הוא  לפי היתר הפליטה

 

 12ספר מ איור
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 אמפרט  רותם 34.

ארובה לבהיתר הפליטה.  נדרשמזהמים שונים כ רציף טרות באופןמנאשר  ארובות 4למפעל 

נתוני הארובה . PM ,HF ,HCLשל  פרמטרים ל 2020הותקן מערך ניטור החל מינואר  50

 בדוח הבא.  צגויו

אות כי ניתן לר .תתיות והיממתיות החצי שעגוהחרי מספר סכמת אתמ, 5 מספרטבלה 

הנתונים  תומבדיקת איכ פמ"א, ןבמתק  על ערכי הסףמקריאות רבות  2019התקבלו במהלך 

 .המתקן דממותהו כיולים , בדיקות שבועיותמועדי ביצוע בין קריאות אלו לנמצאה התאמה 

  .ם אלולאים במקרין ניכר על הערכים המשודרים בגבאופ נמצא כי מאפייני המתקן משפיעים 

ם.  ראות ממונה למפעליים כאמור, אמורה להיפתר עם כניסתם של הובעיית טיב הנתונ

 ההוראות כוללות הנחיות לקידוד והפחתה של מצבים אלו. 

הערות מתקן שם ארובה

חומצה 

גופרתית

דשנים

פמ"א

כל החריגות )פרט לחריגה חצי שעתית 

אחת( התרחשו עד לתאריך 17.3.19. 

בתאריך זה הוגבהה הארובה ושודרגה 

מערכת הטיפול ע"י החלפת קטליסט. 

ראה סעיף 1.1.3.

נצפו מספר חריגות עבור HF, לאחר 

בדיקת הנתונים של המערכת בשעות 

החריגה .נמצא כי הייתה תקלה 

באנלייזר)מודד( והוא הוחלף.

חריגות חצי שעתיות-3

SO2

נצפו חריגות רבות עבור רוב 

הפרמטרים.בוצע בירור מול המפעל, 

הועברו נתונים המראים כי בעת ביצוע  

בדיקות שבועיות והדממות- קיימת בעייה 

של נרמול נתונים אשר יוצרת סטייה 

מהתוצאה האמיתית.

)ELV(מספר חריגות מעל ערכי הפליטה פרמטרים מנוטרים

SO2

11
חריגות יממתיות-70

NO2

80

SO2

חלקיקים

CO

42

)PM(חלקיקים

HF

HCL

אין חריגות10

אין חריגות

אין חריגות
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  11תחמוצות גופרית במתקן  ריכוזיאת הפחתת ה י המראמסך דינמגמה לדו  ,13 ספרמ איור

 תוצאה של החלפת הקטליסט. כ הנמרץ הי חודשהירידה הנצפית בגרף החל מ. במפעל רותם 

 13מספר  איור

 

 נגב מינרלים  4.4

  .בהיתר הפליטה שנדרכ חלקיקים ת באופן רציף טרמנ ה אחת אשרארובלמפעל 

החריגות נבעו  .תגות החצי שעתיות והיממתיוהחרי מספר מסכמת את ,6מספר  טבלה

  הפסקת גז התבקשה עקב ההפעלה על מזוט גז טבעי למזוט.של עבודת התנור מממעבר 

 קו הגז.עבודות אחזקה בבות בעקבמישור רותם   טבעי כללית

מספר חריגות מעל ערכי הפליטה)ELV(שם ארובה פרמטרים מנוטרים

חריגות חצי שעתיות-27
חלקיקים B תנור קליה

 חריגות יממתיות-1
 
 

5.4 OPC 

 בהיתר הפליטה.  נדרשכ תחמוצות חנקן רציף  ת באופןטרמנ ה אחת אשרארובלמפעל 

 נראה יציב למדיי.  חריגות כלל, מצב התחנההתקבלו לא  2019במהלך שנת 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 יבהורית לאיכות הסבזה האדיחיה
 רחימז - נגב             

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

  -ומי ארובותדיג .6
 

 הפתעות יקבד .תשונו בותפתע בארוות דגימ מבוצעות וכחלק מתוכנית הדיגוםבאופן שוטף  

על בסיס  םותיה בצע בארובמחויבים ל אשר המפעלים  ,תופתיוקאמת דגימות תבאות לבחון ול

  )הן בדגימות של המפעל והן לווה את חברות הדיגוםות הסביבה מדה לאיכהיחי תנתי. נציגש

לפי  ) יגוםהד  רוצדורתן מבחינת פת הדיגום הנוקילתת שטח ובדיק  תמבצע ,ת הפתע(בדגימו

  .צוע הדגימהבעת ביהמפעליים  עבודהי הנאת תוהן מבחינ (נדרשתהדיגום ה תיטש

וקות התהליכיים והתפהממצאים ור בחדר הבקרה, יקל דיגום ובמהלכו מבוצע בכ לפני

הארובות  דיגום י ממצאבנוסף,  .יםגומים קודמאה לדיוובהשו ם בהבנת ניתוח התוצאותמסייעי

 ." הפליטהרי הית" דרישות יישום  בות בעק במפעליםים שחלו רופישב להבחיןים מאפשר

 . ית השנתיתלתוכנהתאם ה בבוצע 2019לשנת  ארובותיגום תכנית ד

במהלך ם ילבמפעפיקוח היחידה הסביבתית בבוצעו ש עפת דיגומי רכזתמ ,7מספר  טבלה

 . יתהשנה הנוכח

 הערות תוצאות  מיםמזה ארובה מפעל תאריך

 D05-059 פריקלאס  24/02/2019
,  חלקיקים

NOX,SOX 
 אין חריגות 

לעמידה   בדיקה שגרתית 
 בתקן 

 ST-05-42 רותם  07/04/2019
חלקיקים,  

HF ,HCl 
 אין חריגות 

יעילות מתקן  בדיקת  
 הטיפול 

 ST-01-30 רותם  12/05/2019
HCl 

,HF,H2S 
 אין חריגות 

ם מוודא לעמידה  דיגו
י לאחר  בתקן הנוכח

שהמפעל ביצע שינויים  
 במתקן 

 אין חריגות  חלקיקים  718/8 ים המלח  16/06/2019

מוודא לאחר  דיגום 
שנמצאו חריגות בניטור  

)יבוצעו בדיקות    הרציף
 נוספות(. 

 אין חריגות  ST-02 SO2,SO3-11 רותם  07/07/2019
דיגום לאחר שדרוג  

המתקן לפי דרישות היתר  
 ( 1פליטה )שלב ה

 אין חריגות  חלקיקים  ST-02-41 רותם  10/11/2019

גום לאור בקשת די    
מפעל לביטול מערך  ה

טיפול בשלב עמידה  
 בתקן 

17/11/2019 
נגב  

 מינרלים 
56385 

  COלקיקים,ח
NOX,SOX 

בעיה  
באיכות  
 הדגימה 

נמצא פער גדול בין  
תוצאות הדגימות  

שבוצעו. תואם דיגום פתע  
 חוזר 
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 D01-192 פריקלאס  08/12/2019
  COחלקיקים,

NOX,SOX, 
HCL 

 אין חריגות 

טות לאחר בדיקת פלי   
מתקן טיפול  התקנת 

  )עמודות ספיגה במתקן 
  "אמן"( 

 
 
 

  מסוכנים רים  מניטור חו  .7
 

ות  קם על גדרהניטור הממול השלישי של הנם המעג ,וכניםחומרים מספליטות   י ניטורמערכ

  נים מעל לערכי סיכוןם מסוכחומריי חריגות של ע מפנלהתריוא תפקיד מעגל זה ה. המפעלים

(1PAC) .בכל עתתית, הסביבחידה הית ום של כוננפלאפוניסרון לרות מנ"ל משדכות ההמער  

 כון. הסיי יגה מערכמת חרבה קיי

 באות: וצעו הפעולות ההנוכחית בלך השנה במה

ט, חיפה ררותם אמפ) ל המפעליםבכ וכיול הגלאיםת בוצע פיקוח על בקרת האיכו .א

יפול ויים לצורך טויצא דוח ליק (פריקלאס ומפעלי ים המלח ,כימיקלים, כתר תובלה

 . י הרעליםתרידרך ה

 .שות במפעל מקסימהד תחנות גדר ח ישתהוקמו  .ב

  ,במגנזיום זה ניטור ע"י מעגלוהו שזי חומרים מסוכנים אירוע 5ו טופל השנהמתחילת  .ג

   .פריקלאס וחיפה כימיקלים

 

 פכים יטור שנ .8

  במישור מטריםזואנדגמו בוצות, בריכות ופי. 2019לשנת ה מקיפ ם פכיש נית דיגוםתה תכנבנ

 במפעלי ים המלח. רותם ו

 

 מפעלי ים המלח  18.

נתונים , הומגנזיום  לי ים המלחבמפעם  עיקריי קצה  ל זרמינלקחו דגימות שבתחילת השנה 

  םכניעסק מעודיון שיאיכויות של זרמים כחלק מכתיבת תנאי רעת משים בימים אלו לקבימש

 .נזיוםלמפעל המג

 

 רותם מישור  8.2

 רותם אמפרט  2.18.

 : במישור רותם פוספוגבס  תיכוברות מעל דליפ הקרב

אחר מפלסי   יחודשו  שבועיקוח בצעת פיידה ממפקחת היח -זומטריםאפי •

. של רותם סהגבסביב בריכות ות הנוזלים כוייוא , ניתוח מגמותזומטריםאהפי
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בנוסף,   .פן ידניבאו םר פיקוח ונמדדים בו כל המפלסיוצע סיומב דשאחת לחו

  יו בהם מפלסדזומטרים שנמדאמיות של כל הפיאנליזות כי ביצעה השנההיחידה 

 נוזלים.

 

 : 3-1 בריכות

זור זה עתיד לעבור  א .בעקבות אירוע נחל אשלים() 2017יולי מאגרים אלו אינם בשימוש מ

 והיח"ס המשרד להגנת הסביבהלשיקום,  הוגשה תוכנית מפורטת שיקום בזמן הקרוב. 

במסגרת מענה  הליך השיקום. לקראתאחרונים המפעל בדיונים מול  בימים אלו יםנמצא

לים גם קידוחים שנקדחו בראש לתוכניות השיקום, נבדקו השנה בנוסף לפיאזומטרים הרגי

 ההר לצורך מיפוי מפלסי מים.

 

 : 4בריכה 

מאגר חירום שהושמש .בריכה זו שימשה כ שבריכה זו אינה בשימו 2018מחודש מאי 

במידה ניכרת  המפעל רחיבם, במסגרת זו החל אשליאירוע נלקליטת פוספוגבס מייד לאחר 

  מיםימתחת לבריכה קיהפיאזומטרים מלמדים כי ממצאי  .את מערך הניטור סביב הבריכה

 סגרת השיקום.במ ומים אשר יטופלפי גו

 .בפיאזומטרים סביב הבריכה מגמתית במפלסי הנוזליתן לראות ירידה נ ,14מספר  איורב

 

 

 14ור מספר אי
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ויות של כימשתנות באנצפו מגמות ,במהלך השנה  בתצורת מישאש שבוצעוכימיות אנליזות מ

 בתת הקרקע וזרחן(. נראה כי איכות המים מזהמים עיקריים)כלורידים, פלואור, ערך הגבה

  .מתקדמים מערבהככל ש משתנה

 : 5יכה בר

אמצעים מתקדמים  יכות כוללותהבר.   2018ם הוקמו במהלך שנת דרו 5-צפון ו 5 בריכות

פיאזומטרים בסוללות, מתחת לסוללות ובהיקף הבריכה.  9לרבות  ניקוזלולמניעת חילחול 

במהלך השנה  ניות לתת הקרקע.כסומערכות ניטור אל 2בנוסף, קיימות בתוך הבריכה 

 דרום וצפון לסירוגין.  5למאגרים וזרמו מי הגבס ה

לבין ההזרמה בפיאזומטרים קשר בית עליית המפלסים  כי קיים ניתן לראות 15ר מספר באיו

 . וכך ההפך פעילבחלק ה

 

 15איור מספר 

 . הקידוחים האלכסוניים לא מצביעים על חלחול מתוך הבריכה כלפי מטהתוצאות 

 טענה זוומתוך הבריכה עצמה מחזקת  5ריכה סביב באשר נלקחה מהפיאזומטרים הכימיה 

 : 16מספר באיור  כמוצגאפיינים רים המן קיים שוני מובהק בפרמטשכ

 

 16איור מספר 
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 : 2019שנת  במהלך שינויים שבוצעו במערךלהלן 

  מייצגים ם לא קידוחי 2ם שהחליפו חדשי (12a,14a)חדשים קידוחים 2נקדחו  •

(12,14) . 

   :17כמתואר באיור  מאגרי הגבסשולטו כלל הפיאזומטרים ברחבי הבריכות ו •

 

 17איור מספר 

ת גובה  ון בין מדיד. מבוצע איזעל בסיס חודשי לפיאזומטרים נערכים כיולים •

 . ס רציףמד מפללבין  ידני בשטח ע"י מד מפלס שנערכת

 

.  

 ומקורות מים  ות עיינמי מדיגו .9

, במהלך עצהם המומי המעיינות בתחו איכות קביעתעבור ם מדיי שנה דיגוצעת היחידה מב

 דיגומי מעיינות.  13-השנה בוצעו כ

 ממצאים עיקריים: 

 ערכי כלורידים ממשיכים להיות גבוהים.  -עין צין •

המים   ם עבורי רדיואקטיבי  שמודדות ריכוזיםתוצאות אנליזות הקרינה  -עין בוקק •

 :8בטבלה מספר  תקבלו ומתואריםשנדגמו ה

ריכוז)Bq/L(מזהם נבדק

Ra(226)0.5

Th(232)0.3

K(40)5

U(238)13 

 . כוזים אלו אופייניים למים טבעייםריהמסקנה היא ש
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המים אינם מיועדים למי שתיה היות  , אולם אין בעיה לרחצה במיםבריכוזים אלו 

 והתקן מחמיר יותר . 

ם מלחיוזי ריכב תמתמשכ העליימגמת קיימת כי יות מראות ות כימממצאים מבדיק

דומים  שר א . כמו כן נמצאו ערכים לא גבוהים של פלואור18כמתואר באיור  בנביעה

 ליםלמפע  םאופיינייניים לא נמצאו חומרים אורגלערכים שהתקבלו במעיינות אחרים. 

 . (TBPגון )כ

 

 18איור מספר 

 –רבה ער סדום המנותבות לנחל כיכ בתעלות החקלאיות של E-COLIקי קת חיידבדי •

 : 9י כמתואר בטבלה מספר באופן משמעות הריכוזים ירדו הדיגום מראים כי ממצאי 

20182019מקוםבדיקה/שנה

תעלת ניקוז 1 

מזרח
110078

תעלת ניקוז 2 

מערב

קולי צותי 

)cfu/100ml(
690120

 

נרת בעקבות אירועי פריצת צ צפירה תבירכ/השנה התחלנו לבדוק את נחל צאלים •

נמשיך לעקוב אחר  , לא נמוכים ךא הממצאים היו תקינים ל. "ביוב שהייתה במעלה הנ

 בשנים הקרובות.איכויות גם ה

 

   -ותובוצ קרקע י דיגומ .10

   .לאפיין אותם ולקבוע דרכי טיפולעל מנת  ,םמפעליבות של בוצות זאנלי בוצעובמהלך השנה 

לצורך בחינת שילובה  ים מתקן טיפול בשפכבוצעה אנליזה לבוצת -פריקלאס •

בל אישור התקסס על האנליזות של חיפה כימיקלים, בהתבבשיקום הבריכות 

 כאמור. גנת הסביבה לשימוש בבוצההמהמשרד ל
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לצורך הבנת  רחתיתחומצה ז ניבוצעה אנליזה של גבס ממתק -מפרטרותם א •

, זאת וש הפרדת גבס כתלות במקורובמטרה לבחון האם לדרות השונות באיכוי

 .התוכניות להרחבת הר הגבסעדכון תנאי רישיון העסק ומסגרת ל התאםב

 -חיפה כימיקלים •

לשיקום הבריכות   תקן טיפול בשפכיםשימוש בבוצת מלהתאם לבקשת המפעל ב .1

. כחלק מתהליך קבלת ההחלטות יון הבוצהאנליזות לאפעל ידינו שלהם, נלקחו 

מילוי  ליל המפעל מקדם תוכנית במקב טרה זו.התקבל אישור לשימוש בבוצה למ

סוגייה זו נמצאת  , עלשל המפהרחבה עתידית  לצורך בבוצה יבה ישןזור חצא

 . ן כרגע בדיו

כחלק מבקשת המפעל לשיקום הבריכה, נמצא  cנלקחה אנליזה של בוצת בריכה  .2

 במצבה הנוכחי מוגדרת כבעלת תכונות סיכון. המפעל הגיש תוכנית כי הבוצה

 .היום בשלבי היתרי בנייה מצאהנ למיצוב הבוצה פיילוט

ות אפיונה. נדרשות אנליזהמלחי לצורך  גמה של אתר הפסולתנלקחה דו -מגנזיום •

 . יוןהאפאת נוספות כדי להשלים 

 

 

 ב המועצהור סביבתיים במרחיטנ מיפוי מערכי  .11

מערכת לדרשת גישה נ ומרים מסוכנים.לאי ח זומטרים וגאתחנות ניטור, פיכלל  י שליפו בוצע מ

GIS  .על מנת שתהייה אפקטיבית עבורנו 

 

 

 

 

 בברכה,

                                                                                        

                                                                                                      הדר לוי

 ביבתיכזת ניטור סר

 י דה לאיכות הסביבה נגב מזרחהיחי

 

 

 


