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ה"תשעאבו"כ

 5112אוגוסט11



 פהיח מפרץב סביבתייםה סיכוניםהו אווירהזיהום  לצמצום תכנית

 5151 - 5102לשנים  

 תקציר 

פעולה תכנית בזאת זיממשלתיתמוצגת לצמצום הסביבתיים והסיכונים האוויר הקרובותלהום השנים חמש

תכניתהפעולההוכנה חיפה. מפרץ הבאזור הבתיאוםעםמשרדי עםעירייתובריאותוהתחבורהאוצר בשיתוף

אתא,קרייתחיפה,החברותבאיגודהןהמקומיותהרשויות.(גנתהסביבהה-אזורמפרץחיפה)חיפהואיגודערים

יישוםשלמקומיתרכסים.המועצההאזוריתזבולוןוהצהמועהטבעון,קרייתמוצקין,נשר,קרייתביאליק,קריית

 בתכנית המפורטות הפעולות )לדוגמאביסייעכלל האוויר בזיהום משמעותית :הפחתה של מחציתכהפחתה

האורגנימ המזהמים יפליטות במפרץ(, הנדיפים לאוכלוסיבם הסיכונים איצמצום בעת חיה ירועי שיפורברום,

כלאלויחדיתרמולשיפוראיכותהחייםבויכולתהניטורהסביבתיוהבריאותי שיפורהמידעהמפורסםלציבור.

שלתושבימפרץחיפהולהגנהעלבריאותם.

עיקריהתכנית:אלה

:וממקורותפליטהנייחיםיהיתעשןהאווירמהצמצוםזיהום

 מפליטותהמזהמיםהאורגנייםהנדיפים21%-כצמצום הזיקוקיהיתעשהמן יישוםהמשךבאמצעותובתי

נדיפיםאורגנייםהמפעליםהעיקרייםהפולטיםמזהמים52כלאחדמהמתקניםוהארובותשל.חוקאווירנקי

 ליטותפהלצמצוםזמינהההמיטביתטכנולוגיהעשותשימושבלדרשייחיפה,במפרץ

 ובדלקיםנקייםאחריםטבעיבמפרץלשימושבגזהסבתכללדודיהקיטורהתעשייתיים 

 ה התעשיפיקוחהגברת יעל פתע בדיקות וביקורת, סיורים באמצעות ה רציף ובדיקותוניטור בארובות,

 לדליפותלאמוקדיות

 חיובהתקנתמערכותייעודיותלצמצוםפליטותאדידלקבתחנותהדלק,בעתתדלוקכלירכבבבנזין 

:כלירכבאווירמהצמצוםזיהום

 " נקיאזור :"אוויר צוות הסביבההקמת להגנת והמשרד התחבורה משרד חיפה, לעיריית במטרה,משותף

 רכבידיזלמזהמיםכניסתוגבלתאווירנקיאליותוךשנהבעירחיפהאזורלהנהיג

 לצמצום תמריצים מתן )בעיקר דיזל רכבי נסיעת משא באזוררכבי מזהמים ,הנקיהאווירואוטובוסים(

גזטבעי,הפחתתבםהמונעים,תמיכותברכשמשאיותואוטובוסיכותבהתקנתמסנניחלקיקיםבאמצעותתמי

 תעריפיהנסיעהלמשאיותבמנהרותהכרמל



:שייטאווירמכליהצמצוםזיהום

  אתהחקיקההמקובלתבעולםבתחוםהקביעתתקנותלצמצוםזיהום שנהשיאמצו שייטתוך מכלי אוויר

 גבלותעלתכולתהגופריתבדלקימימוהטלתלכלישייטתקניפליטהבאמצעותקביעתהזה,
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 ל ספינות לחיבור תשתית ההקמת על חשמל החדשמקור בנמל עגינה בעת )ובאשדוד(חוף באופן,בחיפה

 המזהמיםבעתעגינההספינותמנועיאתלהפעילשיצמצםאתהצורך

:אוכלוסייהאווירובריאותההדיגוםוניטורשלאיכות

 הרציף הניטור בסביבהשיפור האוויר מזהמי תחנ:של הפריסהשל ניטורושיפור הוספתתחנות הניטור, ת

 ומכשירימדידה.ניידות

  האווירהרחבת דגימות במפרץ:התקופתיותהיקף הדיגום נקודות מספר המזהמיםהכפלת מספר והגדלת

 הנדגמים

 לבצעאיסוף,עיבודהבריאותהקמתמערךאשריאפשרלמשרד:ניתוחנתוניתחלואהלאיסוףולמערךהקמת

וארוכת,במטרהלזהותהשפעהקצרתטווחממקורותשוניםמפרץחיפהוניתוחנתוניתחלואהותמותהבאזור

 ינוייריכוזיםשלהחומריםבאווירטווחשלש

 אווירבמפרץחיפהההקשרביןזיהוםתהערכלםיסקריםאפידמיולוגיעריכת:סקריסביבהובריאותעריכת

עלהמערכותסביבהלהערכתהשפעתזיהוםהאוויר,הקרקעוהנחליםאיכותהסקריעריכת.תחלואההלבין

 .האקולוגיותהשונות

חומריםמסוכניםהפחתתסיכוני

 להתרחשהעשויה,הבעתתקריתחירוםיעלמנתלאמודאתהסיכוניםלאוכלוסי,ימצרפביצועסקרסיכונים

 וכןבתרחישימלחמהורעידתאדמה.חומריםמסוכניםהמתקניםאובמהלךשינועבאחד

 כלהאמוניה,מ פינוי:לתעשייהמתאימותתוךמתןחלופותלמפרץחיפהמתקניםאלמחוץומפעליםשליציאה

 ואלרואיחוףשמן,קמקריתחייםכליהדלמ חוותפינוי

 הנגשתמידעסביבתילציבור

 ונגיש: פרסוםמידעזמין,מובן מצבעלמקורותהפליטהבמפרץועלעלהיערכותומניעהשלאירועיחירום,

והחופים מצבהים ,קרקעות זיהוםעל,ונתוניניטוררציףבארובותלותפיקוחואכיפהופעעל,איכותהאוויר

.הקישון מצבו
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 הקדמה .0

 זיהום אוויר .0.0

מפרץ הואחיפה תעשייה מפעלי של גדול ריכוז בשל בישראל, האוויר זיהום ממוקדי לריכוזיבסמוךאחד

נתוניטופוגרפיהואקליםבשלומזהמיםפליטהנוספיםשלמקורות,נמלפעילותהתחבורה,עומסי,אוכלוסייה

מפרץ,באזורלסביבה)מפל"ס(למזהמיםוההעברותשפליטותהרשםמלפינתוניהמקשיםעלפיזורמזהמים.

,יםנדיפיםאורגנימזהמיםבמיוחדשלפליטותהגבוהישכמותחיפה  חומרים או,מסרטנים חומריםכולל

כמסרטנים החשודים עד. חיפה במפרץ הפליטות גבוהרמת בארץהשוואהבהיין אחרים למרות,לאזורים

במפרץ.מהתעשייההנדיפיםאורגנייםהמזהמיםהבפליטות21%-הפחתהשלכחלהועדהיום5112משנתש

הי זו אהפחתה פעילות של המשרדאתוצאה שביצע מעמיקה הסביבהסדרה המתחםבלהגנת מפעלי

 הדלקיםהפטרוכימי, הבוחוות פעולות נוספים. אמפעלים הוצאת כללו אישיים"סדרה מן"צווים לחלק

עסקשיוירדרישותבוהמפעלים אמותהמידההמחמירותביותרהנהוגותחיובלהכולליםאחריםלמפעליםן

.טכנולוגיותמתקדמותלהפחתתהפליטותולמניעתןהתקנתובאירופה

ארגוןהבריאותהעולמיוארגוניבריאותנוספיםמכיריםבזיהוםהאווירכגורםלתחלואהבמחלותלבוכלידם,

נימשרדהבריאות,בנפתחיפה,הכוללתביןהיתראתחיפה,מחלותבדרכיהנשימהוסוגיסרטןשונים.לפינתו

קרייתטבעון,קרייתאתא,קרייתביאליק,קרייתים,קרייתמוצקיןונשר,ישנםשיעוריםגבוהיםשלתחלואת

.כמוכן,בנפתחיפה[1]5111-ל5111סרטןבקרבגבריםונשיםביחסלממוצעהארצי,באופןמתמשךביןהשנים

תחלו נשימה,ישנה במחלות תחלואה עודף וכן הארצי, לממוצע בהשוואה לב במחלות עודפת ותמותה אה

 ובכללזההחמרהשלאסטמהבילדים)נפתחיפהמובילהבאשפוזעקבאסטמה(.

מצבמעודכנת)יוליתכניתזאת,מפרסםהמשרדלהגנתהסביבהבאתרהאינטרנטשלהמשרדתמונתכחלקמ

.מסמךתמונתהמצבמציגאתמקורותמפרץחיפהאזור(בכלהקשורלפליטותמזהמיםואיכותהאווירב5112

ישלציין,כיתמונתאלובמהלךהשניםהאחרונות.הפליטההשוניםואתהמגמותבפליטהלאווירשלמקורות

המצבשלזיהוםהאווירבאזורמפרץחיפההיאמורכבת.חלקממזהמיהאווירנפלטיםבעיקרמןהתעשייה

)למשל, התחבורה מן בעיקר נפלטים אחרים מזהמים ואילו נשימים( וחלקיקים גופרית תחמוצות )למשל,

םהנדיפיםנפלטיםממתקניהתעשייהומןהתחבורהכאחדויוצריםעומסתחמוצותחנקן(.המזהמיםהאורגניי

במידה נחקרו טרם הבריאות על האוויר מזהמי של המשולבות ההשפעות זה. באזור במיוחד גבוה פליטה

היוצרותמזהמיםנוספים האוויר, מזהמי נוסףהואהתגובותהכימיותבאטמוספירהבין חשוב פן מספקת.

אותיותשליליות.בעליהשלכותברי



למרותעומסהפליטותהגבוה,מדידותמערךהניטורודיגוםהאווירבמפרץאינןמצביעותעלזיהוםאווירחריג

ב אחריםבישראל. אוכלוסין ריכוזיםגבוהיםונמדד5112–5112שניםמספרימיםבבסביבהביחסלריכוזי

אבק.מןהתחבורהוסופותהואזיהוםהעיקרישמקורם(,PM2.5)עדיניםנשימיםחלקיקיםשלהסביבהמערכי

חריגהנמצא שנתיתגם החנקןה תחתיתבחיפההתחבורתיתהניטורבתחנתחמצניהדובריכוז הנתונים.

חיפהבמפרץבעייתיזיהוםכמקורהרכבכליעלמצביעים היעדערךעלהעוליםריכוזיםהתקבלוכןכמו.

                                                           
.5112,משרדהבריאות,5111-5111היארעותסרטןלפינפותבישראל,[1]

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/ICR_20102014.pdf

http://www.sviva.gov.il/YourEnv/CountyHaifa/HaifaBay/Pages/AirPollutionHaifa.aspx
http://www.sviva.gov.il/YourEnv/CountyHaifa/HaifaBay/Pages/AirPollutionHaifa.aspx
http://www.sviva.gov.il/YourEnv/CountyHaifa/HaifaBay/Pages/AirPollutionHaifa.aspx
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)פורמאלדהידבמזהםהשנתי ושמזהם ובתחבורה בתעשייה דלקים בשריפת פוטוכימיותבמקורו תגובות

 מזהמים של באוויר(אורגנייםשניוניות ונדיפים שפיראן-א-בנזובמזהם דלקיםבשריפתמקורו)מזהם

ובתחבורהבתעשייה לערכיםחיפהמפרץבמדדיםהנפיראן-א-בנזווהפורמאלדהידהריכוזי(. דומים

מפרץהמצבאיכותהאווירבאזורוהפליטותלאווירפירוטרביותרעלרץ.המתקבליםבמקומותאחריםבא

 חיפה, במפרץ האוויר ואיכות לפליטת המצב תמונת במסמך למצוא שלניתן האינטרנט באתר המתפרסם

.המשרד

פליטותמשמעותישלפעוללצמצוםהמשיךלהכרחלישנוובהתאםלעקרוןהזהירותהמונעת,נתוניםאלולאור

ואתהמחקרהרפואיהאפידמיולוגיהנוגעהסביבתיהניטוראתולהעמיקבילהרחובהבעתהמזהמיםלסביבה

.לתחלואהבמפרץהלזיהוםאווירלקשרביןחשיפ

 חומרים מסוכניםסיכוני  .0.5

אחדמנושאיהליבהבהםעוסקהמשרדםהפחתהשלהסיכוןלאוכלוסייהמאירועיחומריםמסוכניםהמניעהו

להגנתהסביבה.המשרדמובילמדיניותבלתימתפשרתשמטרתהמניעתסיכוניםמחומריםמסוכניםומזעור

במפרץהשלכותאירועיםבהםמעורביםחומריםמסוכנים והסביבה. הציבור בריאות קייםריכוזעל חיפה

 מסוכנים חומרים המחזיקים ואתרים מפעלים של גבוה אשר לאוכלוסייה יחסית בסמיכות הםובנמצאים

ומסופי מסוכנת בפסולת טיפול מפעלי כימיה, מפעלי הפטרוכימיים, המפעלים חיפה, נמל האמוניה, מיכל

אחסוןוניפוקדלקים.

להג להפחתהמשרד בפעולות נוקט הסביבה מסוכניםסיכוניםתנת מחומרים מדיניותיישוםבאמצעות

להקובעת מסוכנים חומרים בין הפרדה חומריםאוכלוסיהמרחקי עבור סיכונים ניהול לביצוע דרישה ,

 בחינהלמשקהאמוניהבארץ.יהוכןבחינתחלופותאסטרטגיותכדוגמתיהמהוויםסיכוןמשמעותילאוכלוס

 המפעליםאשרנמצאיםתחתפיקוחואכיפהמתמדת.הדרישותלעיסוקמעוגנותבתנאי הרעליםשל היתרי

(,קובעתאתהמרחקיםשישלשמורביןשימושואחסנתחומריםמסוכניםלבין5111מדיניותמרחקיהפרדה)

ציבוריים" "רצפטורים קיימים.הן והן בהתקנתמתוכננים רבים במקרים מותנה קיים מתקן של אישור

 אשר בטיחות הצאמצעי לרצפטור ממנו הסיכון טווחי את תיקטינו כי לציין חשוב כך, בתוך כניתיבורי.

המתארשלהעירחיפההינהתכניתישנה)מתקופתהמנדטהבריטי(המאפשרתהקמהשלשימושיםציבוריים

חומריםמסוכנים.בההעושהשימושבסמיכותלתעשיי

פעולותלהפחתתברשותהאלוףהרצלשפיר,שתמליץעלהשרלהגנתהסביבהמינהועדהציבורית5112בשנת

סיכוניםמחומריםמסוכניםבשגרהובשעתחירום.המלצותהועדהעוגנובדרישותהיתריהרעליםשלמפעלים

חיפה חיפהבמפרץ דשניםונמל אירועילהתקנתאמצעיםלגילוידרישותוכוללותכדוגמתחיפהכימיקלים,

רעידותאדמהמיולצמצוםהשפעתםכגוןחומריםמסוכנים מפני אתהדרישותבמהלךהמפע .גון ישמו לים

ועםהשינוייםבכמויותובסוגיהחומריםהמסוכניםהקיימיםבמפרץנוצרהצורךלבחוןהשנים.כחלוףהזמן

מחדשאתהסיכוניםולהמליץעלאמצעיםנוספיםלהפחתתהסיכון.

  

http://www.sviva.gov.il/YourEnv/CountyHaifa/HaifaBay/Pages/AirPollutionHaifa.aspx
http://www.sviva.gov.il/YourEnv/CountyHaifa/HaifaBay/Pages/AirPollutionHaifa.aspx
http://www.sviva.gov.il/YourEnv/CountyHaifa/HaifaBay/Pages/AirPollutionHaifa.aspx
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 לאווירתכנית לצמצום פליטות  .5

 תעשייהן הצמצום פליטות מ .5.0

השלמת יישום חוק  :יהיתעשן המ נדיפיםהם יאורגניהמזהמים הפליטות מ 21% -כ צמצום .5.0.0

אוויר נקי

המפעליםהעיקרייםהפולטיםמזהמים12סדרהפרטניתשלאהמשרדלהגנתהסביבהבהחל5112בשנת

אורגניים צוויםחיפהבמפרץנדיפים הוציא המשרד . מתקן כל וחייב למפעלים להשתמשאישיים

פחתה5112–5112ביןהשניםאלה,פליטות.כתוצאהמיישוםדרישותהטכנולוגיההמיטביתלצמצוםב

למרותה21%-כהנדיפיםמהתעשייהבמפרץבשיעורשלאורגנייםפליטתהמזהמיםה ,בזיהוםפחתהה.

הגבוהותןשטחבמפרץחיפהעדייןמידתליחהפליטותעלכךש"מרשםהפליטותלסביבה"נתונימצביעים

נקי אוויר חוק יישום בעקבות בארץ. זו,ביותר מתכנית מעדכןוכחלק הסביבההמשרד, אתלהגנת

עדכוןהדרישותהאירופיתבתקינהלעדכוניםבטכנולוגיותוחידושיםבהתאםלהמפעליםאללהדרישות .

מ באמצעות ברמתבצע נוספים ותנאים פליטה היתרי העסקשיונתן ,ות על האסדרההמתבססים

.זמינותההאירופאיתהעדכניתובמסגרתםנבחנותמחדשהטכנולוגיותהמיטביות

 המוזכריםהמפעלים12אשריחדעם,מפעליםנוספים11בצורהדומהמולהחלהמשרדלפעולבנוסף,

מלעיל יותר מ01%-פולטים המהפליטות יתעשין בעקבות במפרץ. אה נוספתזוסדרה הפחתה צפויה

.סיכוםשלהפחתת5114–5112השניםבמהלך24%-שלכבפליטתהמזהמיםהאורגנייםהנדיפיםבשיעור

.1המפעליםמפורטתבנספחמספר52.רשימת1הפליטותמופיעבטבלהמספר



:1טבלה

לשנה(טוןסיכוםפליטות)–במפרץחיפהיהיתעשןהמיםנדיפיםיצמצוםפליטותמזהמיםאורגנ

 פליטותסה"כ  שנים 

 מתעשייה

 אחוז הפחתה הפחתה

שלב א'

 הושלם

5112 2,221 
5,025 21% 

5112 1,047 

'שלב ב

 החלביצוע

5112 1,047 
425 24% 

5114 271 

בפליטות של מזהמים אורגניים נדיפים מן התעשייה משנת  01% של כ ל צפויה הפחתה בשיעורבסך הכ

  5100עד לשנת  5112

ן נדיפים מ אורגנייםמדיניות המשרד להגנת הסביבה היא שבמפרץ חיפה לא יתווספו פליטות מזהמים 

המשרד יפעל ליישם מדיניות זו, לרבות  תעשייה ביחס לערכים המרביים המפורטים בתכנית זו.ה

 במסגרת דיונים תכנוניים ובמסגרת יישום חוק אוויר נקי.

ביצוע:המשרדלהגנתהסביבהאחריות

5114ליטותצפויהלהסתייםעדסוףהפחתתהפחהזמנים:לו
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 ובדלקים נקיים במפרץ לשימוש בגז טבעיהסבת כלל דודי הקיטור התעשייתיים  .5.0.5

האלהדוודיםןה.כמחציתמMW 1דודיקיטורתעשייתייםבהספקשלמעל27במפרץחיפהפועליםכ

מבוססבעיקרעלשאריותמזיקוקנפט.יתרצרכניהאנרגיהבמפרץהדלקמזהם,מזוטבאמצעותפועלים

הטבעיחיפה הגז לרשת כבר מחוברים כאו"ל,זיקוק,ה)בתי גדיב, כימיקלים הכוח(וחיפה או,תחנת

של1%.המזוטבישראלמכילעדוסולרנולכגוןגזפחמימנימעובה,מת ,משתמשיםבדלקיםנקייםאחרים

לסולרוריכוזיםזניחיםבדלקיםהגזייםובמתנול(1.1%-)בניגודלגופרית . הואחומרהדלקהמזוטלכן

קצבאתיץהאלהפליטותואתצמצםלכדי.חיפההעיקריהתורםלפליטתתחמוצותהגופריתבאזורמפרץ

אתדרישותהפליטהבימיםאלולהגנתהסביבההמשרדמעדכן,מפעליםלרשתהגזהטבעיההחיבורשל

 קיטור לדודי כדיהמותרות להגביל מזוט שריפת הפחתה. אמצעי ללא עדכוזה את ישלים ןהמשרד

 מהמפעלים ההדרישות עם דעובדים קיטור ודי לכלהפועלים המחמיר הפליטה תקן את ויחיל במזוט

ארכהשלעדמןהמשרדבלמקציגהסכםחתוםעםספקגזטבעי.מפעלהמ1.1.5112תאריךבהמאוחר

מזוטשנתיים פני על טבעי לגז מעבר לעודד מנת קיטורעל לדודי הפליטה דרישות להחמרת במקביל .

בה פועלים מזוט, הכלכלהמעניק ובמימוןמשרד טבעי גז חלוקת למערכת חיבור עלויות במימון סיוע

.לשימושבגזטבעיבמפעלעלויותהסבתמערכותפנימיות

באופןהיעילביותרולתאםביןבמפרץלשימושבגזטבעיתכללדודיהקיטורהתעשייתייםבמטרהלהסבא

המשרדיוקםפעולותהרשויותבנושא ובהשתתפותנציגי הכלכלה, בראשותמשרד צוותעבודהמשותף

)מנהל האוצר ומשרד והמים האנרגיה הלאומיות התשתיות במשרד הטבעי הגז רשות הסביבה, להגנת

כדיהתכנון(.הצוותיפעלבשיתוףעםהרשויותהמקומיותבאיזורמפרץחיפהועםהתאחדותהתעשיינים

גזטבעיזול,נקיומקומי.לעודדמפעליםלהתבססעל

משרדהכלכלהאחריותביצוע:

1.1.5114הסבתכללדודיהקיטורבמפרץעדל:חהזמניםלו
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 סיכום הפחתת פליטות מזהמי אוויר מהתעשייה

ב המשרדפועללצמצוםמזהמינוסףלפעילותהממוקדתשלהמשרדלצמצוםפליטותמזהמיםאורגניםנדיפים,

נוספים וברישיונותאוויר בהיתרים סביבתיות דרישות קביעת המפעליםבאמצעות ה.של מולפעילות משרד

.יישוםכללהפעולות5112–5112בשניםהתעשיההובילהלהפחתהמשמעותיתבפליטותמזהמיהאווירבמפרץ

זו בתכנית נוספתמשמעותלהפחתהלהובילצפויהמפורטות בית מזהמי מהפליטות האוויר כמפורטן תעשייה

בטבלההבאה:

 שנה(\)טון5114–5112סה"כפליטותמתעשייהבשנים:5טבלה

 שם המזהם

 הפחתה מתעשיה פליטות

5112 5102 5100 

 אחוז הפחתה

ביחס  5100בשנת 

 5102 -ל

 אחוז הפחתה

ביחס   5100בשנת 

 5112 -ל

אורגנייםמזהמים

נדיפים
41%24%2711,0412,221

נשימיםחלקיקים

(PM10)
22%21%141721211

22%02%2111,2110,211גופריתתחמוצות

21%15%5,5115,2112,221חנקןתחמוצות

 

 

 

 יהיתעשה מתקני פיקוח עלההגברת  .5.5

האוכלוס על והשפעתם המפעלים פעילות על בקרה לבצע היא התעשייה מתקני על הפיקוח יהימטרת

היתריםהסביבתיים)היתרפליטה,תנאיםברשיוןעסק,היתרהלדרישותהחוקיםווהסביבהולקדםציות

 קרינה היתרי פליטות(ועודרעלים, לניטור פתע בדיקות פיקוח, סיורי כולל: התעשייה על הפיקוח .

בדיקתההתאמהשל המפעל, ידי הנעשהעל אימותדיגוםוניטור בדיקתדיווחיםומסמכים, מארובות,

הפיקוחעל.ועודטכניקותשנעשהבהןשימושבמפעלושלמערכותהניהולהסביבתישלהמפעללדרישות

נע התעשייה בהתאםמפעלי הפיקוח פעילות את לתכנן תכניתשנתיתשנועדה פי על עדיפותשה לסדרי

.מפעלמהבהתאםלרמתהסיכון,עלקריטריוניםאחידיםהמבוססים

בדיקתהעמידהשלהמפעלבדרישותבסיורפיקוחבמפעלנבדקיםכללההיבטיםהסביבתיים,תוךדגשעל

 המפורטיםלהלן:בנושאים

שלמתקנים - ובקרהוכן לניטור למניעתפליטות, ומתקנים: ציוד ותחזוקהשלתשתיות, תפעול התקנה,

תלצמצוםהטכניקותהמיטביותהזמינושוםייאחריםכדוגמתצנרות,מכליםוכיו"ב,תוךדגשעלחובת

 (.BAT)הפליטות
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 ומפגעים.חריגיםיישוםשלנהליםלמניעתאירועים -

לרבותנוכחותבעתביצועשביצעבדיקתביצועדיגומיםואנליזות - דיגוםעלידיהמפעלוביצועההמפעל,

 דיגומיפתעעלידיהמשרד.אוביצוע,בקרתאיכותעלהדיגום

 רבייםהמחייביםאתהמפעל.נידיגוםועמידהבתקניהפליטההמבדיקתנתו -

 (.התראות,וררציףניט)בקרההאומכשירי,בקרההבדיקתנתוניחדר -

 .אםהתרחשו,אירועיםחריגיםהשלבדיק -

 .בסיוריםקודמיםשנמצאומעקבאחרתיקוןליקויים -

 במידתהצורך.עדכונםבדיקתמידתעדכניותהתנאיםבהיתריםו -



 מפרץ והסיכוניםהסביבתייםבאזור זיהוםהאוויר הפעולההממשלתיתלצמצום חיפהבמסגרתתכנית

תוךדגשעלהגברתפעולותפיקוחעלמפעליםהפולטיםחומריםבמפרץתכניתהפיקוח הורחבהוהועמקה

הפיקוחתכניתלצורךכךיתוגברכחהאדםבמחוז.אלוהמאחסניםחומריםמסוכנים.אורגנייםנדיפיםו

 הפעולותהמפורטותלהלן:תאכוללת,ביןהיתר

 היתריםבחבשטחעלביצועהדרישותהמפורטותברשיונותווקינועדולפ:סיוריפיקוחוביקורותפתע

 ומתואמים מתוכננים מהסיורים חלק למפעלים. מהנהלתעםשהוצאו מידע לקבל במטרה המפעל

פיקוחכוללהוצאתדוחמסכםובופירוטהממצאיםשעלוהמפעל,וחלקםמתבצעכביקורתפתע.סיור

ע הדרישות. ומעקבאחרביצוע ודרישותמהמפעל התבסיור פי יסיורכשישהכלשנהכניתיבוצעול

 .סיוריפיקוחבמפעליםבינונייםוארבעהפיקוחבמפעליםגדוליםומורכבים

 מסמכים,דוחותותוצאותניטוררדבודקהמש:נוסףעלסיוריהפיקוחודיווחיםפיקוחעלמסמכים

לכלממונהלהנשלחים מתבצעת זו בדיקה הציבור. לעיון והמתפרסמים הסביבה להגנת במשרד

 .הפחותפעםבשנהבכלמפעל

 מתבצעותעלמנתלקבועהאםפליטתזיהוםהאווירבארובה:ותרובמדידתפליטתזיהוםאווירמא

 עומדתאוחורגתמהתקןשנקבעברישיוןאובהיתר.המשרדפועלבמספרשיטותבדיקהבמקביל:

o ארובות:כלהמפעליםנדרשיםלבצעדיגוםפיקוחובקרהעלבדיקותארובהשמבצעהמפעל

 לתדירות בהתאם הפליטה, מקורות בכל להםתקופתי ורישיונות.שנקבעה בהיתרים

מחוימה נציגיפעלים הדיגומים. ביצוע מועד על למשרד ולהודיע דיגום תכנית להגיש בים

 .המשרדיפקחועלהבדיקותהמבוצעותעלידימפעלים

o פעילותהפיקוחהמשרדמבצעבדיקותפתעבארובותבנוסףבמסגרת:בדיקותפתעבארובות

 המפעל. שמבצע צוותלבדיקות עם מוקדמת הודעה ללא למפעל הגעה כוללות הבדיקות

בדיקתפתעבארובותהמפעל, ריכוזהאםלקביעהמעבדהמוסמכתלדיגוםארובותוביצוע

בארובה מהתקןהמזהמים פתעחורג דיגומי יבצע המשרד חיפה,. במפרץ המפעלים .בכל

 . פעלימפרץחיפהמארובותדיגומיפתעב211בסה"כמתוכנניםבשנההקרובהמעל

o :המשרדמחייבאתהמפעליםלהתקיןמכשיריניטורבחלקמהארובותניטוררציףבארובות

מכשיריניטוררציףב04אשרבאופןרציףמודדיםאתפליטתזיהוםהאוויר.כיוםמותקנים

 מפעליםבמפרץ.12
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 :מוקדיות לא דליפות לזיהוי פתע תקופתיותבדיקות בדיקות לבצע המפעלים את מחייב המשרד

מחברים שסתומים, צנרת)ברזים, דליפותלאמוקדיותשלמזהמיםנדיפיםממכליםורכיבי לזיהוי

 אלו דליפות לזיהוי פתע בדיקות מבצע המשרד הפיקוח פעילות במסגרת חיישניםוכד'(. באמצעות

לגודלהמפעל,מספרהמתקניםומורכבותם,ומצלמהתרמית.מספרהבדיקותבמפעלנקבעבהתאם

דרישות פי על ידם על המבוצעות בבדיקות המפעלים ידי על שזוהו דליפות למספר בהתאם וכן

 .בהיתרים

אחריותביצוע:המשרדלהגנתהסביבה

5112רביעישלהרבעוןהפיקוחלפיהתכניתהחדשההחלמ:לוחזמנים



  חיפה במפרץהשלמת התקנת מערכות להשבת אדי דלק בכל תחנות התדלוק  .5.2

מפליטתהמזהמים4%-תדלוקעלכהתחנותאחראיותהמשרדלהגנתהסביבהשבידילפימצאיהפליטות

הפליטותמפרץהנדיפיםבאורגנייםה רכבמתרחשותבעיקרחיפה. כאשרנפלטיםאדי,בעתתדלוקכלי

המשרדלהגנתהסביבהמחייבאתחברותהדלקלהתקיןמערכותהמשיבותכ מאדי42%-דלקלאוויר.

כיוםהמערכותמותקנותStage II)מישובאדיםבעתתהליךהתדלוקהדלק תחנות112מתוך21-ב(.

ה הסביבה להגנת המשרד חיפה. במפרץ תדלוק הדלק חברות עם לסיכום תושלםהגיע התקנתלפיו

,הגנתהסביבה–אזורמפרץחיפהאיגודעריםעםבשיתוף.5112המערכתבתחנותהדלקבחיפהעדסוף

בדרישותהמשרד.באזורמפרץחיפהכלתחנותהדלקשלהעמידהיבוצעמדישנהפיקוחעל

מערכ התקנת אדיםמישובתוהשלמת התדלוק, תקינותןStage IIבמתקני על התחנותופיקוח בכלל

טון/שנה.501-כבהנדיפיםאורגנייםהמזהמיםתפחיתאתפליטתה

אחריותביצוע:המשרדלהגנתהסביבה

5112קנתהמערכותתסתייםעדסוףהת:חהזמניםלו



חיפההפחתת פליטות עשן דיזל מכלי רכב במפרץ  .5.2

 בהכלי אחראימפרץרכב חיפה של לאוויר לפליטה מם מתחמוצותיותר )מחצית כNOxהחנקן רבע(,

ה המזהמים )אורגנייםמפליטות מכרבעו(NMVOCsהנדיפים העדיניםפליטות הנשימים החלקיקים

(PM2.5 ב.) הרכבפולטיםאתהזיהוםבגובההקרקע שכלי קרבתהאדם,מכיוון הופך הבריאותיהסיכון

דיזלתמהותילבעיה חלקיקיםנשימיםמוגברת,הפולטיםבצורה.כליהרכבהבעייתייםביותרהםרכבי

 חנקן לגרוםעדיניםותחמוצות העלולות ונשימה. דם כלי לב, מחלות של רחב כילמגוון להדגיש, ראוי

 העולמי הבריאות   (WHO, 2012)ארגון הדיזל ממנועי הפליטה את הגדיר לאדם. דיזלכמסרטנת רכבי

ולמרותשכלירכבאל,כלירכבהנפלטיםממהחלקיקיםהנשימיםהעדינים02%-אחראיםלפליטהשלכ

רבהבמיוחד,חיפהמפרץאזורבתנועתמשאיותבעלותמנועידיזלמהנסועההכוללת.51%-אחראיםרקל
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 מזאת, יתרה ובחזרה. הארץ חלקי שאר אל והנמל התעשייתיים המפעלים בין התנועה ציבשל כל

בשניםהאחרונותחלהעלייהבמודעותלזיהוםל.חיפהמבוססעלמנועידיזמפרץהתחבורההציבוריתב

וכיוםמרביתמדינותהמערבפועלותלצמצםאתהזיהוםבאמצעותהתקנתמסנני,אווירממנועיהדיזלה

כ המפחית )אמצעי קיימים דיזל רכבי על החלקיק20%-חלקיקים במפליטת והצטיידות רכבים( כלי

.םחדשידיזלמנועיבמקוםבגזטבעיבהמונעים

)בעיקררכבימשאגבלותתנועהוהןלמתןחלופותהתניידותלרכבידיזלמזהמיםההתכניתמתייחסתהןל

:ואוטובוסים(

כדי שבתוך שנה  צוות משותף לעיריית חיפה, משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה הקמת .5.2.0

 רכבי דיזל מזהמים: אליו תוגבל כניסת הראשון בארץ, "נקי אוויר אזור" בחיפה יופעל

 (והכניסהשלרכבידיזלLow Emission Zoneעריםבאירופההונהגאזורמופחתפליטות)511-ביותרמ

והזיהוםבאזורים מזהמיםאליהםמוגבלת. הרעש צמצוםמפגעי על העריםהאלהמצביע של הניסיון

איכותהחייםשלהתושבים,התחזקותצמצוםהגודשבמרכזהעיר,שיפורשהוכרזונקייםמרכבידיזל,

המרכזהעירוניותופעותחיוביותאחרות.

.התכנית2יורובעלמנועבתקןנמוךמתקןרכבדיזלמזהםיוגדרכרכבשאינומצוידבמסנןחלקיקים,

בשלבהראשוןבתכנית.והעירהתחתיתכרמלהועמוסיתנועתכלירכב,בהםתחולבאזוריםהמאוכלסים

תקבעיהיהעירת.העצמאוובדריתמרורשימנעותנועתמשאיות)למעטמשאיותחלוקה(ברחהסיקבעו

כליהרכבהמזהמים.משרדהתחבורהתאכוףאתהוראותהחוקעלאתגבולותהאזורבחוקעזרעירוניו

 גישהלמאגרי ויאפשר רכביקבעאתהתמרורהנדרשלאזורזה כלי זיהוי הרכבלצורך כלי המידעשל

יגדיראתהדרישותממסנניחלקיקים המשרדלהגנתהסביבהירכזאתניטוראיכותהאוויר, מזהמים.

 ויפעללסבסודהתקנתם.

צוותבראשותעירייתחיפהאחריותביצוע:

פעלתאזורנקיתוךשנהמאישורהחלטתממשלהבנושא:הלוחזמנים

ציבוריתיופע-גז טבעיב מונעיםה םאוטובוסייישום פרויקט חלוץ ראשון ל .5.2.5 תחבורה מסוף ל

כלכליתלשימושהכדאיותהלאורתשתיתתדלוקותחזוקה.אוטובוסיםמונעיגזוכולל71לפחותהמשרת

תןתמיכהממשלתיתראשונית,ירכשואוטובוסיגזטבעימוערךכיבהינלאוטובוסיםבישראלבגזטבעי

 ללאהמשךסבסוד.נוספים

המשרדהתחבוראחריותביצוע:

שנהאחת:לוחזמנים

יהוםבמסגרתפעילותהמשרדלצמצוםז–הוראות לצמצום זיהום אוויר מציי אוטובוסים קביעת .5.2.2

שנקבעובהוראותלצמצוםזיהוםאווירהדרישותאתאווירמציירכבכבדגדוליםבכוונתהמשרדלעדכן

 כי יצוין ודן. אגד אגדלחברות חברת חיפה. מפרץ באזור עירוני אוטובוסים שרות ההוראותמפעילה

יחייבואתהפחתתפליטתהחלקיקיםביןהיתרבאמצעותהתקנתמסנניחלקיקיםוהצטיידותבאמצעי

 הוראותלחברתדןצפון,מפעילתהמטרונית.בכוונתהמשרדלהוציאכמוכן,הנעהחלופיים.

המשרדלהגנתהסביבהאחריותביצוע:

מתןהוראותתוךשלושהחודשים:וחזמניםל
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את"אזוררכבידיזלמזהמיםידרשולנסועבכבישיםהעוקפים–עידוד התקנת מסנני חלקיקים .5.2.2

ו הנקי" האוויר חלקיקים. מסנן להתקין או אוכלוסין מריכוזי יותר להגנתהסביבהמרוחקים המשרד

חלקיקיםישתתףבמימוןהתקנתמסנני רכבדיזלתוךמתן שיתקשועדיפותלתחבורהציבוריתולבעלי

ההתקנה עלות מלוא את לממן . עד יממן 21%המשרד ההתקנה למעלות כמשאיות411כ דיזל רכבי

 בהתאםלאמותמידהשיפורסמולציבור.ואוטובוסים

המשרדלהגנתהסביבהאחריותביצוע:

בעירחיפה"נקיאוויראזור":במקביללהפעלתלוחזמנים

המאוכלס-עידוד נסיעת משאיות במנהרות הכרמל .5.2.2 באזור משאיות נסיעת לצמצם מנת על

הכרמל. במנהרות למשאיות הנסיעה תעריף את משמעותי באופן להפחית יש התחתית בעיר והצפוף

לעומ מהפליטות מחצית להפחית צפויה המנהרות דרך המשאיות העירנסיעת דרך הנסיעה חלופת ת

התחתית , ה20%להפחית בסיאוכלוסייהמחשיפת )על רעש ולמטרדי מגוריםלזיהום מבני קרבת ס

הוזלהמשמעותיתתובילהגודשהתחבורתיבעירהתחתית.להערכתחברת"יפהנוף"אתםלכביש(ולצמצ

גידולל כלבמספרהנסיעותשלמשאיותדרךהמנהרות5פי נסיעותמשאיותשיחסכו שמשמעותןאלפי

 לאורהמפורטלעילישלהורידאתתעריפיהנסיעהלמשאיותתוךחצישנה..רךהעירהתחתיתחודשד

משרדהאוצראגףהחשבהכלליבאחריותביצוע:

שלושהחודשים:לוחזמנים

 

חיפה-ומסנני חלקיקים( גז טבעי) מופחת זיהום משאיות איסוף אשפהצי  פעלתה .5.2.2 עיריית

 יפעלו הסביבה להגנת העירוניוהמשרד האשפה איסוף משאיות צי להפיכת רכבותבמשותף לכלי

לפחות של רכש באמצעות לסביבה שלמשאיות51ידידותיים והתקנה טבעי בגז מסנני51כחדשות

עירייתחיפהתוךשנה.באופןזהשאינןמצוידותבמסנניחלקיקיםמשאיותהדיזליתרתחלקיקיםעל

באמצעותגזטבעי.לאחרהקמתתחנתתדלוקבגזמופחתזיהוםירכבתהיההראשונהבישראלשתפעילצ

יבחרווילמדומניסיוןזהניתןלהעריךכיצייםנוספים,ולאורמחירוהנמוךביחסלסולרראשונהלציזה

 עי.להתבססעלגזטב

עירייתחיפה)בתמיכתהמשרדלהגנתהסביבה(אחריותביצוע:

שנה:לוחזמנים

(car sharingקטראשוןבארץלשיתוףרכב)יישוםפרוי–שיתוף רכב חשמלי יקטפרופיילוט  .5.2.2

יקטםבפרויימנובעיר.םימרכזיבאזוריםיםקטניםכלירכבחשמלי21חשמלי.במסגרתהפיילוטיופעלו

יוכלזה הרכבשכורלו שעתיאת מכוניות.בתעריף למאות תורחב בעיר הפריסה יצליח הפיילוט באם

 חשמליות.

עירייתחיפהאחריותביצוע:

 :שנהלוחזמנים
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החלקיקים המסרטנים  טון לשנה( מפליטות 52של כמחצית )יישום של כלל פעולות אלו יאפשר צמצום 

לאור נתוני התחלואה וההשלכות הציבוריות, חיפה . במפרץ חיפה ככלל ובעיר חיפה בפרט מתחבורה

 מעשן של מנועי דיזל מזהמים. יר הראשונה בישראל החופשיהת להיות העמסוגל

 

 צמצום זיהום אוויר מכלי שייט .5.2

כלישייטמתאפייניםבפליטתזיהוםאווירגבוההבמיוחדמכיווןועושיםשימושבמזוטימיבעלתכולת

הםאינםמצוידיםבמערכותייעודיותלהפחתתפליטות.,הוכלירכביגופריתגבוההובניגודלמפעליתעשי

אחוזים2-טותשנערךעלידיהמשרדלהגנתהסביבהנמצאכיכלישייטתורמיםלכעלבסיסמצאיפלי

 וכ2מפליטותהחלקיקים, אחוזיםמפליטותתחמוצותהגופרית5-אחוזיםמפליטותתחמוצותהחנקן

זיהוםזה מנתלצמצםפליטת על ובאשדוד. היםבחיפה נמלי סביב זיהוםזהמתרכז רוב ישבישראל.

 :באמצעותלבבמשולפעול

המקובלתבעולםקביעתתקנותלצמצוםזיהוםאווירמכלישייטתוךשנהשיאמצואתהחקיקה .5.2.0

לכלישייטומגבלותעלמרבייםלאמנתמארפולהקובעתקניפליטה2אימוץנספחבתחוםזהובכללזה

 תכולתהגופריתבדלקימי.

משרדהתחבורהאחריותביצוע:

 :שנהלוחזמנים

ל .5.2.5 תשתית החדשהקמת בנמל עגינה בעת חוף למתח ספינות )ובאשדוד(חיבור באופןהחיפה

המנועי בהפעלת הצורך את שיצמצם עגינה בעת המזהמים האירופי–ם האיחוד להמלצת בהתאם

2006/339/EC.

משרדהתחבורהאחריותביצוע:

עםהקמתהנמלהחדש:לוחזמנים
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 היאוויר ובריאות האוכלוסיהשל איכות  דיגום וניטור .2

סביבתיניטורמערךפועלחיפהמפרץב יםסביבתידיגומיםמוקבועותרציףניטורמתחנותהמורכבאוויר

תחנות52באזורפועלות.אודותאיכותהאווירבסביבהמצבתמונתקבלתמאפשראשר,יםמשלימיםתקופתי

תחנותושתינייחיםפליטהמקורותלניטורתחנות/כלליותתחנות57מתוכן,אווירהאיכותרציףשללניטור

האירופאיתהדירקטיבהלדרישותהשוואהלפיבעולםהצפופותהניטורמרשתותבאחתמדובר.תחבורתיות

הניטור.ב"בארהולקיים תחנות רציף באופן כגומזהמיםמודדות חנקן, תחמוצות חמצניתגופריתן ,דו

נשימים מדידהואוזוןחלקיקים שיטות כיום קיימות לא זאת, עם לניטור. גדולףרציתקניות לחלק

יגומיישנוצורךבביצועדהאורגניםהנדיפיםהמאפייניםאתמקורותהפליטהבמפרץחיפה.לכן,מהמזהמים

האווירהנדגםנשלחלמעבדהלצורךקביעתריכוזמזהמיאווירכגוןמזהמיםאורגניםאווירתקופתייםבהם

דיגומימבצעיבההסבלהגנתהמשרד5117שנתמאמצעהחלנדיפים,מתכותכבדותוחומריםפוליארומטיים.

אתהמאפיינותהארץ,ברחבידיגוםנקודות12קיימות.הארץבכללשבועייםאחתבתדירותסביבתייםאוויר

ב האוויר למסזיהום השוניםהמקורותוך ופליטה נמצאותארבעמתוכן,לזיהוםהאוכלוסייהחשיפתאת

כמפורטלהלן:התכניתהמוצעתמרחיבהאתהיקףהניטורוהדיגום.חיפהמפרץב

 רציףהניטור ה הרחבת .2.0

פעולותהיקודמולמזהמיםהמנוטריםבאופןרציףחיפהמפרץלטובתהערכהשלחשיפתהאוכלוסייהב

 הבאות:

לטובתשתיתחנותניטורקיימותיועתקו–שיפורהפריסההמרחביתוהגברתהניטורהתחבורתי .2.0.0

ניטור כן, כמו ראשיים. תנועה לצירי ירכשובסמוך ניידות ניטור תחנות המכשורהשתי בכל מצוידות

אוויר. איכות למדידת אלו וושפריפעולות הניטור כלי של המרחבית הפריסה אתוסייעיאת לזהות

 האזוריםהמזוהמיםיותרולמקדאתפעולותההפחתה.

המנוטריםרחבתה .2.0.5 המזהמים הניטור–מספר מזהמיםיעובהמערך למדידת ניטור במכשירי

ומסתהחלקיקיםהזעיריםםלמדידתריכוזמכשירישנילפחותפיםאשראינםנמדדיםכיוםובכללזהנוס

PM1)ביותר particle numberו ו( הפיחלפחות ריכוז מכשיריםלמדידת כן,.(black carbon)שני כמו

האורגניםםלמדידתהמזהמיםמכשירישלושהבהרציףאיגודעריםמפרץחיפהיתגבראתמערךהניטור

 .(BTEX)תקסילןואתילבנזןותרכוב,טולואן,הנדיפיםהרעילים:בנזן

המשרדלהגנתהסביבהאחריותביצוע:

ממועדהתקצובשנהחצי:לוחזמנים



 סביבתייםהאוויר ה יגומיהכפלת מספר ד .2.5

רציףחיפהמפרץלטובתהערכהשלחשיפתהאוכלוסייהב- המשרדלמזהמיםשאינםמנוטריםבאופן

אווירבשמונהנקודותבמפרץ)במקוםארבעכיום(.בכלנקודהתבוצעדגימהאחתלשבועייםיבצעדיגומי

האוויר52) מזהמי כלל של סריקה יבצע המשרד לשנה אחת בנוסף, בשנה(. דיגום נקודותסבבי בכל
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מזהמיםהדיגום . מעל ריכוזיםשל לגביהםהתקבלו הייחוס11%אשר השנה.מערכי כל לאורך ידגמו

נחשפת תסייעלזהותולהעריךאתמידתהזיהוםאליו למקדמאמציםמולהאוכלוסייהפעולהזו ואף

 מקורותהפליטה.

המשרדלהגנתהסביבהאחריותביצוע:

ממועדהתקצובשנהחצי:לוחזמנים

 

 מערך איסוף וניתוח נתוני תחלואההקמת  .2.2

המדעית בספרות נקשרו אשר ותמותה תחלואה נתוני לגביי מידע איסוף מתקיים הבריאות במשרד

 המקרים ברוב אך מרחבי, מידע כוללים הנאספים התחלואה נתוני אוויר. לזיהום איסוףהוא חלקי.

 :המידעהבריאותיהשוטףבישראלכוללאתהרשמיםהבאים

 דים,רשםילודיםרשםהלאומילמחלתהסרטן,רשםמומיםמולה 

 נתוניאשפוזלפיסיבות)ילדיםומבוגרים( 

 נתוניפניותלמיון 

 רשםתינוקותבמשקללידהנמוךמאוד 

 )סיבותמוות)נאסףבלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהבשיתוףמשרדהבריאות 

אתהמידעהרלוונטילהערכתחשיפהיםללונבנולצרכיםאדמיניסטרטיבייםולאכ רובהרשמיםהקיימים

םאתכלמכיווןוהרשמיםהקיימיםאינםכולליסביבתיתבשילובעםהמידעהאינדיווידואלישלכלפרט.

ישצורךסוגיהתופעותהבריאותיות הקשורותלזיהוםסביבתיוהמידעהנרשםכיוםברשמיםאלוחסר,

לואהותמותהבאזורמפרץחיפה.המערךירחיבאתבהקמתמערךאיסוף,בקרה,עיבודוניתוחנתוניתח

לבוכלידם,בעיות,אסטמה,מחלות5,)למצביםכגוןסכרתמסוגהמידעהבריאותיהנאסףבאופןשוטף

קוגניטיביות(.

 לזיהומים הקשורה בתחלואה מגמות בזיהוי יסייע המערך במרחב, תחלואה מיפוי הגדרתסביבתיים,

מודליםלהערכתהאוכלוסיותבסיכוןלפימאפייניאוכלוסייהמוגדרים)גיל,מין,לאום,מוצאוכו'(,שילוב

חשיפהפרטניתסביבתיתובקביעתמדיניותוסדריעדיפויותבתחוםצמצוםהמזהמיםהסביבתיים.

אחריותביצוע:משרדהבריאות

.5112משנתלוחזמנים:פרסוםדו"חשנתיבסוףכלשנההחל



י סביבה ובריאותסקר .2.2

להאוכלוסייהבאזוריםשוניםלצורךהערכהשלהשפעתזיהוםהאווירע–םאפידמיולוגי סקרים .2.2.0

ורמותבנפת מרכיביםשונים בין הקשרים לבדיקת אפידמיולוגי וליישםתכניתמחקר ישלהכין חיפה

 בשלשונות אוויר ובאזוריםמפרץזיהום שונות אוכלוסייה בתתי שונות במחלות תחלואה לבין חיפה
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קוראיםלמחקריםותקוליפרסםמשרדלהגנתהסביבההםכךלש .בעזרתידעושיטותמתקדמותשונים

וסקרים בנושא, שיקבעו לקריטריונים ידיבהתאם המדעעל הראשי ן השל הסביבהמשרד להגנת

.במשרדהבריאותהציבורהתייעצותעםשירותיבריאותב

)בתיאוםעםמשרדהבריאות(המשרדלהגנתהסביבהאחריותביצוע:

חודשיםממועדאישורהתקציבוצפויהלספקתוצאות15תכניתהמחקרתחלבביצועתוך:לוחזמנים

שניםמתחילתהמימון. 7-2ראשוניותתוך

–מחקרי וסקרי סביבה .2.2.5 לצורך הערכת השפעת השונותהסביבתיהזיהום הסביבה מדיות על

זהוםקרקעותתוכןתכניתמחקריםוסקריםבנושאזהוםאוויר,במפרץחיפהוהמערכותהאקולוגיות ,

 החלטותלמניעהעתידית,לשיקום,לשימורולפיתוח.ת.המידעהמדעייהווהבסיסלקבלונחלים

המשרדלהגנתהסביבהאחריותביצוע:

חודשיםממועדאישורהתקציב15תכניתהמחקרתחלבביצועתוך:לוחזמנים
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 מעיסוק בחומרים מסוכנים הפחתת סיכונים .2

 מצרפיסיכונים סקר  .2.0

בשלצפיפותהמפעליםהעוסקיםבחומריםמסוכניםוקרבתםלאוכלוסייהקייםצורךלבצעסקרסיכונים

כתוצאהמהיווצרותתקריתראשוניתאשרמצרפיהמבוססגםעלאירועישרשרת.אירועישרשרתנוצרים

משפיעהעלחומרמסוכןאחרהנמצאבקרבתהועלולהלהכניסולמעגלהתקרית.הסקריוכןעבורמפעלי

חיפה במפרץ והמתקנים מהמפעלים המסוכנים החומרים של השינוע בתחום וכן חיפה, מפרץ ומתקני

מל חירום שבשגרה, תקלות בתרחישי יתחשב הסקר זאתואליהם.  אדמה(. )רעידת טבע ואסון חמתי

 ובינלאומייםמקובלים, ישראליים בטיחות ביעדי המפעלים של האפשר טובהככל עמידה לוודא במטרה

.אלו ס"חומ עתירי מפעליםבלהתרחש העלולות לתקריות הקשור בכל

אשרלאכללתרחישיחירוםמלחמתיורעידתאדמה.מאזבוצעסקרסיכוניםאינטרגרטיבי1224בשנת

בוצעהבחינהשלנושארעידתאדמהבמפרץ נוספיםנקודתייםלמפעליםהשוניםוכן סיכון בוצעוסקרי

חיפה.לאורהשינוייםבפעילותהמפעליםוהעדכוניםבתהליכיביצועהסקרישלבצעבהקדםסקרכולל,

יםמחומריםמסוכניםבמפרץחיפהוכןיעריךאתמפתהסיכוניםבעודאשריתןמיפויעדכנישלהסיכונ

כעשרשניםעםיישוםכלהתוכניותלשינוייםהןבמפתמקורותהסיכוןבמפרץ)העתקתמפעלים,סגירת

מיכלהאמוניה,הקמתנמלחדשוכו'(והןבמפתהשימושיםלמסחרומגורים.

המשרדלהגנתהסביבהאחריותביצוע:

פרסוםהסקרתוךשנה:ניםלוחזמ



 צמצום סיכונים ממתקני תעשיה קיימים ומתוכננים .2.5

ומתקניםנוספיםהעובריםישנםמתקניםומפעליםשישצורךלהרחיקםממקומםהנוכחיחיפהבמפרץ

עצמאי הקמתםאינהמובילהלתוספתסיכוןבאופן קיימיםמתקניםמתוכנניםשישלוודאכי כן, כמו .

 לאוכלוסיה.

,החליטהממשלתישראל"לקדםהקמהשלמפעללייצוראמוניהבאזור2.11.5117ביום –מיכל האמוניה

במטרהליצורחלופהלמיכלהאמוניההקיים במהירותהאפשריתובכפוףלכלדין, מישוררותםשבנגב,

תםהיא".בהחלטתהממשלהנקבע,כי"הקמתמפעלהאמוניהבמישוררו5110במפרץחיפה,החלמשנת

לקדםפרויקט והרגולציה, הממשלה וגופי משרדי כלל הונחו ולפיכך לאומית", ודחיפות חשיבות בעל

לרבותהיבטיתשתיתרלוונטייםובכללםאספקתגזטבעי, אתהטיפולבנושא, בכפוףלכלדין, ולתעדף,

 זאתעלמנתלפעולבאופןמיידילהפחתתסכנתהחייםלציבורבמטרופוליןחיפה.

בעקבותהחלטתהממשלה,הוחלטעלקידוםמכרזלהחכרהשלקרקעבאזורהתעשייהמישוררותםבנגב

פרסמורשותמקרקעיישראל54.1.12בהמשךלאמור,ביוםתמתקןלייצוראמוניהמגזטבעי.לצורךהקמ

 ביום מוקדם. מיון הליך הכלכלה, ומשרד הסביבה להגנת המשרד וע2.2.5112בשיתוף דתהכריזה
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 0המכרזיםעל המוקדםכמתמודדיםמתאימים4מתוך המיון הצעותיהםבהליך המתמודדיםשהגישו

אשרכללומציעיםבינלאומייםשחברולמציעיםישראלים.

57ביום שלהמכרזלמתמודדיםשעברואת5112ביוני השלבפרסמההועדההביןמשרדיתאתשלבב'

הראשוןשלהמכרז.במסגרתמסמכיהמכרזיידרשוהמתמודדיםלהגיש,ביןהיתר,הצעהטכניתוהצעה

וכןפיננסיתאשרלפיהןתוצגיכולתםלעמודבדרישותלוחותהזמניםלהקמתהמפעלובדרישותאיכו ת,

טוןבשנה,הכוללמתקןלאחסון121,111יכולתםלספקאתצרכניהאמוניהשלהשוקהמקומיבהיקףשל

אמוניהבהיקפיםקטנים.

 .5112תחילתהפעלתמפעלהייצורמיועדתלשנת

שמן(-קרקעות הצפון חוף וחוות חיים קרית )טרמינל דלקים אחסון חוות שתי פועלות חיפה במפרץ

בצמידותלמגוריםופעילותעירוניתשלמסחרובילוי.עמדתהמשרדלהגנתהסביבההיאכיישהנמצאות

הפעילות את להעתיק יש חייו. ואיכות הציבור לשלום לדאוג במטרה אלה חוות לסגירת רבה חשיבות

 לאזור בהן בהצפוןקרקעותהמבוצעת הנמצא דשנים. למפעל בז"ן מתחם שבין הוכנהשטח זה לשטח

תכנ הית מכלי הצבת שיאפשר מיוחדת תעשייה של קרקע יעוד קובעת ומודרניים.דלקאחסון חדשים

בהתאםלדרישותהסביבתיותהעדכניותביותרבעולםהכוללות יוקמו רעידותמכליםאלו עמידותבפני

מיםזיהוםצמצוםסיכוניםוזיהוםקרקע,צמצוםר,אדמה,נקיטתאמצעיםלמניעתוצמצוםזיהוםאווי

 וטיפול הישנים המכלים לפינוי לו"ז התכנית קובעת כן כמו הקישון. הקרקעבונחל במתחמיםזיהום

המפונים.

בימיםאלהמכיניםבאוצרבשיתוףעםתש"ןבדיקהכלכליתשלהקמתהחווההחדשהבשלביםכשהשלב

הראשוןיאפשרהפסקתהפעילותבטרמינלקריתחייםופינויו.

עדסוףהמשרדלהגנתהסביב אתעמדתו5112המבקשלקבועבהחלטתממשלהכי משרדהאוצריציג

לגביהקמתהחווההחדשהלאורממצאיהבדיקהכלכלית.

תשלקונדנסטשהואנפטגולמיהמכילגדולובמאגר"לוויתן"קיימותכמויות- אחסון וטיפול בקונדנסט

 ונדיפים. קלים מרכיבים של גבוהים להיוריכוזים והטיפולנכון האחסון יתבצע היכן נקבע לא ם,

בקונדנסטאךקייםחששבקרבהציבורכיהעברתולמפרץחיפהעלולהלהוביללתוספתמשמעותיתשל

זיהוםהאווירבאזור.מכיווןוטרםקיימותתכניותסטטוטריותספציפיותלנושאהקונדסטאיןאפשרות

 לאחסון, הקשורות הסביבתיות ההשלכות את לבחון הקונדסנט. ולזיקוק ללטיפול מדיניותבהתאם

המשרד יתנגד להקמת מתקנים לאחסון, טיפול וזיקוק כפישמפורטתבתכניתזו,המשרדלהגנתהסביבה

לערכיםמעברתוספת פליטות מזהמים אורגנים נדיפיםהקונדנסט אם ימצא כי הקמתם מובילה ל

כניתזו.המרבייםהמפורטיםבת

במפרץדרגהאתהפעילותמפסיקבההמפעל–מפעל אלקון לעבור. עצמאימתוכנן השנהסוףעדבאופן

.חובבלנאות

צפוי–פרוטרום תעשיות המפעל פחתה. הסביבתית והשפעתו הייצור פעילות היקף צמצםאת המפעל

.בשנההקרובהמהמפרץורעבל
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  קישון נחל מורד פארק הקמת .2.2

הנחלזוהםבהםרבותשניםלאחר.המתועשחיפהמפרץבלביחידהירוקהריאהמהווהקישוןנחלמורד

שיפורהאחרוןבעשורהושג,הסביבהלהגנתוהמשרדהקישוןנחלרשותידיעלשננקטופעולותובעקבות

,בעיצומוהנמצאהנחלקרקעיתניקויפרויקט.ולגדותיולמימיושביםוהחייםהנחלמיבאיכותמשמעותי

סיומועםיאפשר ונופשקיט,פנאיפעילויות, הנחלבמימישייטלרבות, ,סביבתיתחשיבותקיימת.

הקישון,לשיקוםמהפעולותמהותיכחלקהנחלמורדפארקשלופיתוחולהקמתווציבוריתאקולוגית

חיפה.הקמתהפארקתאפשרלהרחיבאתהפארקמפרץשלומיצובופניולטובתהציבורבמרחבולשיפור

הפועל הרחבהיוםהקטן הציבור פוקד אותו .הטבעבחיקלבילויבמקום האמור להגנתלאור המשרד

דונם.242-הסביבהרואהחשיבותרבהבהקמתפארקמורדהנחלבהיקףשלאיפחתמ

הסביבהלהגנתהמשרדלצורךזה האוצרמשרד, התחבורהמשרד, י"רמ,הפניםומשרדהבטחוןמשרד,

הסטטוטורימצבוהסדרתזהובכלללכךהנדרשוכלהפארקלהקמתבמשותףיפעלוהמקומיותוהרשויות

 .והבניההתכנוןלחוקבהתאם
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 הנגשת המידע לציבור .2

נתוניםעלאזורוסביבתיתהבחיפה,הוצגההפעילות5112בכנסציבורישערךהמשרדלהגנתהסביבהבינואר

כחלק5112ביוניהציבורבמגווןערוציתקשורת.מפרץחיפה.לקראתהכנסהציבורינעשתהפעילותלשיתוף

 פרסום סוגיית את,היתר בין לבחון וחלט,המפרץחיפה באזור סביבתייםםלאירועי הבדיקה ממסקנותצוות

ויכולתו המידע של.זה חשוב מידע נגיש באופן לקבל הציבור של הסביבתי צרכים סקר בוצע כך בעקבות

איש.51,111-רשזכהלחשיפהשלכהציבו

ביןבהתאםלתוצאותשהתקבלומבדיקהזו,ישפרהמשרדאתהמידעהסביבתיהמפורסםבאתרהאינטרנט

בנושאיםהבאים:השאר

דהחירוםהזמיןופרטיםשלמוקעלהיערכותומניעהשלאירועיחירוםפרסוםמידע–אירועיחירום .א

.שניתןלפנותאליו

 .ב ומצב חיפה במפרץ הפליטה האווירמקורות וההשפעות-איכות הנפלטים החומרים מהם

הבריאותיותשלהם.מהומצבאיכותהאווירבכלרגענתון,אילומזהמיםמנוטריםואלולא.

תוצאות–פעילותפיקוחואכיפה .ג הכוללסיכוםשלסיוריהפיקוח, המשרדיפרסםדוחפיקוחשנתי

 .בעקבותיהן שחל פורהמשרדוהשיבדיקותהפתע,ופעולותאכיפהשבוצעועלידי

 .ד בארובות רציף ניטור נתוני –פרסום 04כיוםמותקנים רציף ניטור מכשירי מפעליםבמפרץ.12ב

 נתוני חיפה מפרץ ערים איגוד של האינטרנט באתר לציבור מפורסמים ניטור25מתוכם מכשירי

 לסוף עד א5112המותקניםבשמונהמפעלים. בזמן לציבור מכשירימתיפורסמו הרציףהניטוכל ר

 .המותקניםבארובותהמפעליםבמפרץ



.למומחיםהגולמיהמידעלצדמתןומנותחמובן,פשוט,נגישיוצגבאופןמידעה

המשרדלהגנתהסביבהאחריותביצוע:

שנה:לוחזמנים
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  – 1נספח 

נדיפים במפרץ המוסדרים באופן פרטני  אורגנייםהמפעלים העיקריים הפולטים מזהמים  62רשימת  

 בהתאם לתכנית זו

לטכנולוגיההמיטביתהסדרה פרטנית של הפליטות באמצעות דרישה  מבוצעתרשימה זו כוללת את המפעלים שבהם 

המעודכנת האירופית לדירקטיבה בהתאם פליטות גדולים החייבים בהיתר   A. ברשימה מופיעים מפעלילצמצום

 ן עסק.רשיוקטנים יותר המוסדרים באמצעות תנאי   Bויר ומפעלי פליטה לאו



 Aחלק א': מפעלי 

 

כימיהומחזורממיסים–דורכימיקלים .1

כימיהומחזורממיסים–פזשמנים .5

טפולבפסולתמסוכנת–אלקון .7

פטרוכימיה–ביתזקוקחיפה .2

פטרוכימיה–גדיב .2

פטרוכימיה–כרמלאוליפינים)כאו"ל( .2

פטרוכימיה–שמניםבסיסייםחיפה)שב"ח( .0

ייצורדשנים–חיפהכימיקלים)חכ"ל( .4

מזון–שמןתעשיות .2

תרופות–תרותעשיותרוקחות .11

 ייצורחשמל–תחנתהכוחחיפה .11



 Bחלק ב': מפעלי 



אחסוןוניפוקכימיקליםאודלקים

אחסוןוניפוקכימיקלים–גדותצפון .15

אחסוןוניפוקכימיקלים–גדותדרום .17

אחסוןוניפוקכימיקלים–גדותחרושתמזרח .12

 אחסוןוניפוקדלקים–תש"ןקרייתחיים .12
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אחסוןוניפוקלמכליותכבישו/אואניות:

אחסוןוניפוקדלקים–תש"ןאלרואי .12

אחסוןוניפוקדלקים–(acers 20תש"ןנמלהדלק) .10

אחסוןוניפוקדלקים–דלק .14

אחסוןוניפוקדלקים–פזנפט .12

 אחסוןוניפוקדלקים–סונול .51



מקורותנוספים:

 טיפולבשפכים–מט"שחיפה .51

מזון/כימיה–פרוטארום .55

 אחסוןביטומןוייצורחומריאיטום–ביטום .57

 ייצורמשטחיפלסטיק)שימושבממיסים(–פלרם .52

 הדפסהעלאריזותפלסטיק)שימושבממיסים(*-טובופלסט .52

 ייצוראריזותפחוהדפסהעלפחיות)שימושבממיסים(*-לגין .52



 *שניהמפעליםנמצאיםבאותואתראךבבעלותשונה


