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31.3.19–27.12.18,  סיכום מדידות הרקע בזיכרון יעקב

באמצעות תחנת ניטור ניידת  , 27.12.2018-מדידות איכות אוויר רקע בזיכרון יעקב החלו להתבצע על ידי האיגוד ב•
,  בנזן: חומרים אורגנים נדיפים, PM2.5חלקיקים , O3אוזון , NOxתחמוצות חנקן : המודדת את המזהמים הבאים

(.לחות יחסית ולחץ ברומטרי, כיוון ועוצמת רוח)ומדדים מטאורולוגיים ( BTEX)אתילבנזן, קסילן, טולואן

היו נמוכות מאוד , ערך סביבה/ להם נקבע תקן , בנזן וטולואן: תוצאות המדידה של החומרים האורגנים הנדיפים•
.  חומרים אלה עלולים להיפלט מפעילויות זיקוק הגז הטבעי באסדת הגז לוויתן. יחסית לתקנים

. שלהם" ערכי הייחוס הבריאותיים"יחסית ל, היו נמוכים גם הם, (להם לא נקבע תקן)ואתילבנזןקסילןריכוזי •

היו נמוכות מהתקן ודומות לערכים הנמדדים באזורים סמוכים כגון גבעת עדה וכרם  O3תוצאות המדידה של אוזון •
(אוזון הינו מזהם שניוני אזורי לכן צפויים ריכוזים דומים באזורים סמוכים. )ל"מהר

בדומה לשאר אזורי  , בימים בהם חלו סופות אבקיממתיותחריגות 3נרשמו , PM2.5בנוגע לריכוזי חלקיקי •
.המדידה בשטח האיגוד

תחנת הניטור נמצאת , הסיבה העיקרית. היו נמוכים ביותרNO2ודו תחמוצת החנקן NOxריכוזי תחמוצות חנקן •
.  כמו כן אזור המדידה מרוחק יחסית מתחנת הכוח אורות רבין. רחוק מריכוזי תחבורה עמוסים, ברחוב ללא מוצא



ב"חל1.2 :ממתיי( תקן)סביבהערך

BENZENE- בנזן–C6H6

ב"חל



TOLUENE --טולואן
ב"חל1,000 :ממתיי( תקן)סביבהערך

ב"חל



ב"חל1,100: ערך ייחוס בריאותי

ב"חל



ETHYLBENZENEב"חל12,442 :דקות15ייחוס בריאותי לממוצע ערך

ב"חל



BENZENE- בנזן–C6H6

ORTO-XYLENE

ETHYL BENZENE

TOLUENE

BTEX))חומרים אורגנים נדיפים 

: המשותף בהם

כולם מכילים טבעת בנזן



ב"חל72 :שעתי-8( תקן)סביבהערך

OZONE- אוזון-O3
ב"חל



O3-אוזון -OZONEב"חל72 :שעתי-8( תקן)סביבהערך

ב"חל

הקו הירוק: המדידות בזיכרון יעקוב



PM2.5השוואת מדידות חלקיקים 
עם שאר האזורים באיגוד שרון כרמל

בעלות אותן מגמות בהשוואה לשאר אזורי המדידה באיגוד( Mobile-New)מדידות החלקיקים בניידת בזיכרון : הערה

ק"מ/ג"מק37.5 :ממתיי( תקן)סביבהערך

ב"חל

הקו הירוק: המדידות בזיכרון יעקוב



NOXתחמוצות חנקן  

ב"חל500 :שעתי-חצי( תקן)סביבהערך

ב"חל



NO2תחמוצת החנקן  -דו

ב"חל106 :שעתי( תקן)סביבהערך

ב"חל



סיכום

י "י תחנת הניטור הניידת שהוצבה ע"ע2019מדידות איכות האוויר בזיכרון יעקב שנערכו ברבעון הראשון לשנת •

העלולים להיפלט  , אתילבנזן, קסילן, טולואן, *מראות שריכוזי הרקע של החומרים האורגנים הנדיפים בנזן, האיגוד

.ורחוקים מתקני הסביבה ומערכי הייחוס הבריאותייםנמוכים מאוד , עקב פעילות אסדת הגז לוויתן

נמוכים מאוד היות ומקום המדידה רחוק מריכוזי תחבורה עמוסים ומתחנת הכוח  ( NOx ,NO2)ריכוזי תחמוצות חנקן •

.אורות רבין

.  ודומים לריכוזים שנמדדו באזורים האחרים( חורף)נמצאו נמוכים מהתקן בתקופה זו של השנה ( O3)ריכוזי האוזון •

ח נרשמו  "בתקופת הדו. שנרשמו היו דומים לריכוזים שנמדדו באזורים האחרים בשטח האיגוד PM2.5ריכוזי חלקיקי •

(.בשנהיממתיותחריגות 18מותרות עד )אחרים לאזוריםבדומה יממתיותחריגות 3



ממוצע לפרק זמןב"חל, ערך סביבהמזהם

בנזן    

(C6H6)

יממתי1.2

שנתי0.4

מידע כללי על המזהמים השונים
בנזן ונדיפים אורגניים

הנוצרובקונדנסאטגולמיבנפטטבעיבאופןהמופיעה(WHOהעולמיהבריאותארגוןי"עפ)האדםלבניוודאיתכמסרטנתשהוגדרהתרכובתהינהבנזן•

.דליקוהואבמיםמסיסאינו,ארומטיריחבעלצבעללארעילנוזלהינובנזן.טבעיגזבהפקת

.רכבמכליהפליטהובגזידלקבתחנותגםלהיפלטעלולבנזןלכן,1%-כהינההבנזיןבדלקהבנזןתכולת•

.דלקיםושינועאחסון,דלקיםוייצורזיקוקבבתיגולמינפטזיקוק:בנזןלפליטותהעיקרייםהתעשייתייםהמקורות•

טבעיגזהפקתתהליכי,אדיםמישובאמצעיללאדלקמכלימילוי,סיגריותעישון:בנזןלפליטתנוספיםמקורות•

(1%~בקונדנסטבנזןתכולת)•

:בריאותיותהשפעות•

.ובמגעהנשימהדרכידרךאפשריתלבנזןחשיפה•

לגירוייםלגרוםעלולהגבוהיםלריכוזיםטווחקצרתנשימתיתחשיפה•

.והקאהסחרחורות,ראשכאבי,נמנום,בעיניים

.עובריםלסכןעלוללכןטרטוגני,כמסרטןידועבנזןטווחארוכתבחשיפה•

(Teratogen:ברחםהעוברבהתפתחותלפגוםהעלולסביבתיגורם)

:התקניםלהלן•



.האוקטןלהעלאתלבנזיןמוסף.הגולמיבנפטטבעיבאופןנמצא.לבנזיןדומהריחבעלדליקנדיףאורגנינוזל:אתילבנזן•

המרכזיתהעצביםמערכתעלולהשפעהלגירויגורםגבוהיםבריכוזים.כמסרטןנחשבאינו

דלקיםשלהאוקטאןמספרלהעלאתבטולואןלהשתמשניתן.החדרבטמפרטורתנוזל,ארומטיכימיחומרהוא:טולואן•

.והכבדכליותהבתפקודפגיעהלגרוםעלולטולואן

:(קסילןופרהמטה,אורתו:קסילנים)קסילן•

.העצביםמערכתעלמשפיע,כרוניתרעילותשלתכונותלואין,הגולמיבנפטטבעיבאופןהנמצאארומטינוזל

hazardous)מסוכניםהמוגדריםהחומרים189ברשימתכלולים,ארומטייםאורגניםחומריםושארטולואן,בנזן air

pollutants)הידיעל-USEPA,ידםעלומבוקרתמוגברתופליטתם,ב"בארההסביבהעללהגנההסוכנות.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%90%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%94


•NOxרכבכליובמנועיכחבתחנות,תעשייתייםבדודיםדלקשריפתמתהליכילאווירהנפלטותגזיותוחמצןחנקןשלתרכובותקבוצתהינה

החנקןתחמוצתחדריכוזיכסכוםמוגדריםNOx.גבוהותבטמפרטורותהשריפהלתאהמוסףבאווירהחנקןמחמצוןכתוצאה,תחבורתיים

(NO)החנקןתחמוצת-ודו((NO2באווירנתוןבזמןהנוכחיים.

•NOבריאותיותהשפעותוללאצבעחסרגזהינו.NO2,מזיקותבריאותיותהשפעותבעלחוםבצבעגזהינו.

•NO2החמצוןמהמשךכתוצאהגםבאווירנוצר-NO.רגישותאוכלוסייהקבוצותאצלבעיקר,הנשימהדרכיאתהמגרהחומציגזזהו:

העיקרייםהמרכיביםאחדמהווה.הריאותבתפקודלירידהגורםארוךלזמןבחשיפה.ועודריאה-לבמחלות,הנשימהדרכימחלותחולי,ילדים

.חומצילגשםוגורםאוזוןליצירת

:התקניםלהלן•
זמןלפרקממוצעב"חל,סביבהערךמזהם

NOx500(מחושב כ-

NO2)

שעתיחצי

יממתי298

NO2106( מותר לחרוג עד

(שעות בשנה8

שעתי

שנתי21

(NOx, NO2)כלל תחמוצות החנקן 



ביןמורכבותפוטוכימיותמתגובותכתוצאהבאטמוספירהנוצראלאהפליטהממקורותישירותנפלטאינו,"שניוני"מזהםהינואוזון•

Ozone-"אוזוןמבשרי)"ראשונייםמזהמים Precursors),חנקןתחמוצותכדוגמתNOxנדיפותאורגניותותרכובות(VOC),

."(קיץמזהם"כמוגדרלכן)הסביבהובטמפרטורתהשמשקרינתבעוצמתתלויההיווצרותו.השמששבאורUV-הקרינתבנוכחות

שריפות,הכוחותחנתהתעשייה,התחבורהי"עהנפלטיםופחמימניםחנקןתחמוצותהינםהעיקריים"אוזוןמבשרי"המזהמיםמקורות

ובתפקודהנשימהבדרכיפוגע,ואףעינייםלגירויגורםגבוהיםבריכוזים.חריףריחבעל,צבעחסררעילגזהינואוזון.ועודיער

.הריאות

:לאוזוןהסביבהערך•
זמןלפרקממוצעב"חל,סביבהערכימזהם

10עדמותר)71(O3)אוזון

(בשנהחריגות

שעתי-8

3Oאוזון 



PM2.5חומר חלקיקי נשים עדין 

Particulateאומרחףחלקיקיחומר• Matter Suspended,נוזליםשלזעירותוטיפותקטניםחלקיקיםשלהטרוגניתתערובתהינו,

,crust)קרקעחלקיקי,מתכות,אורגניםחומרים,פוספטים,כלורידים,ניטרטים,סולפטיםכגוןיוניםלרבותמרכיביםמגווןהמכילים

soil),גדליםשלמאדרחבטווחבעליהםבאווירהמרחפיםהחלקיקים.ועודטבעיאבקחלקיקי.

ובחימוםבתחבורה,בתעשייה,כוחבתחנותדלקיםמשריפתנובעים(אדםידימעשה)אנטרופוגנייםממקורעדיניםנשימיםחלקיקים•

אורגניותותרכובותחנקןתחמוצות,חמצנית-דוגפריתשלפוטוכימיותחמצוןמתגובותכתוצאהגםנוצריםעדיניםחלקיקים.ביתי

.ומסהרהערבממדבריותאלינוומוסעיםנפלטיםעדיניםנשימיםחלקיקים,כןכמו.(שניונייםחלקיקים)באטמוספירהנדיפות

שבולמקוםהנשימהדרכילעומקלחדורועלוליםמאחר,האדםלבריאותמסוכנים,(מיקרון2.5-מקטןקוטרבעלי)PM2.5חלקיקי•

.חמצני-דולפחמןחמצןביןהשחלוףנעשה

:PM2.5-להסביבהערכי•

ערכי סביבה מזהם

ק"מ/ג"מק

ממוצע לפרק זמן

PM2.537.5
ימי  18למעט )

(חריגה 

יממתי

שנתי25


