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תכנית לצמצום זיהום האוויר והסיכונים הסביבתיים במפרץ חיפה
לשנים 5151 - 5102
תקציר
מוצגת בזאת תכנית פעולה ממשלתית לצמצום זיהום האוויר והסיכונים הסביבתיים לחמש השנים הקרובות
באזור מפרץ חיפה .תכנית הפעולה הוכנה בתיאום עם משרדי האוצר הבריאות והתחבורה ובשיתוף עם עיריית
חיפהואיגודערים(אזורמפרץחיפה-הגנתהסביבה).הרשויותהמקומיותהחברותבאיגודהןחיפה,קרייתאתא,
קרייתביאליק,קרייתמוצקין,נשר,קרייתטבעון,המועצההאזוריתזבולוןוהמועצההמקומיתרכסים.יישוםשל
כלל הפעולות המפורטות בתכנית יסייע בהפחתה משמעותית בזיהום האוויר (לדוגמא :הפחתה של כמחצית
מפליטות המזהמים האורגניים הנדיפים במפרץ) ,בצמצום הסיכונים לאוכלוסייה בעת אירועי חירום ,בשיפור
יכולתהניטורהסביבתיוהבריאותי ובשיפורהמידעהמפורסםלציבור.כלאלויחדיתרמולשיפוראיכותהחיים
שלתושבימפרץחיפהולהגנהעלבריאותם .
אלהעיקריהתכנית :
צמצוםזיהוםהאווירמןהתעשייהוממקורותפליטהנייחים :


צמצום כ 21%-מפליטות המזהמים האורגניים הנדיפים מן התעשייה ובתי הזיקוק באמצעות המשך  יישום
חוקאווירנקי.כלאחדמהמתקניםוהארובותשל52המפעליםהעיקרייםהפולטיםמזהמיםאורגנייםנדיפים
במפרץחיפה,יידרשלעשותשימושבטכנולוגיההמיטביתהזמינהלצמצוםהפליטות



הסבתכללדודיהקיטורהתעשייתייםבמפרץלשימושבגזטבעיובדלקיםנקייםאחרים



הגברת הפיקוח על התעשייה באמצעות סיורים וביקורת ,בדיקות פתע וניטור רציף בארובות ,ובדיקות
לדליפותלאמוקדיות



חיובהתקנתמערכותייעודיותלצמצוםפליטותאדידלקבתחנותהדלק,בעתתדלוקכלירכבבבנזין

צמצוםזיהוםהאווירמכלירכב :


"אזור אוויר נקי" :הקמת צוות משותף לעיריית חיפה ,משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה ,במטרה
להנהיגתוךשנהבעירחיפהאזוראווירנקיאליותוגבלכניסתרכבידיזלמזהמים



מתן תמריצים לצמצום נסיעת רכבי דיזל (בעיקר רכבי משא ואוטובוסים) מזהמים באזור האוויר הנקי,
באמצעותתמיכותבהתקנתמסנניחלקיקים,תמיכותברכשמשאיותואוטובוסיםהמונעיםבגזטבעי,הפחתת
תעריפיהנסיעהלמשאיותבמנהרותהכרמל


צמצוםזיהוםהאווירמכלישייט :


קביעת תקנות לצמצום זיהום האוויר מכלי שייט תוך שנה שיאמצו את החקיקה המקובלת בעולם בתחום
הזה,באמצעותקביעתתקניפליטהלכלישייטוהטלתמגבלותעלתכולתהגופריתבדלקימי
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הקמת תשתית לחיבור ספינות למקור חשמל על החוף בעת עגינה בנמל החדש בחיפה (ובאשדוד) ,באופן
שיצמצםאתהצורךלהפעילאתמנועיהספינותהמזהמיםבעתעגינה

דיגוםוניטורשלאיכותהאווירובריאותהאוכלוסייה :


שיפור הניטור הרציף של מזהמי האוויר בסביבה :שיפור הפריסה של תחנות הניטור ,הוספת תחנות ניטור
ניידותומכשירימדידה.



הרחבת היקף דגימות האוויר התקופתיות :הכפלת מספר נקודות הדיגום במפרץ והגדלת מספר המזהמים
הנדגמים



הקמתמערךלאיסוףולניתוחנתוניתחלואה :הקמתמערךאשריאפשרלמשרד הבריאותלבצעאיסוף,עיבוד
וניתוחנתוניתחלואהותמותהבאזורמפרץחיפהממקורותשונים,במטרהלזהותהשפעהקצרתטווחוארוכת
טווחשלשינוייריכוזיםשלהחומריםבאוויר



עריכתסקריסביבהובריאות :עריכתסקריםאפידמיולוגייםלהערכת הקשרביןזיהוםהאווירבמפרץחיפה
לביןהתחלואה.עריכתסקריאיכותהסביבהלהערכתהשפעתזיהוםהאוויר,הקרקעוהנחליםעלהמערכות
האקולוגיותהשונות.

הפחתתסיכוניחומריםמסוכנים 


ביצועסקרסיכוניםמצרפי ,עלמנתלאמודאתהסיכוניםלאוכלוסייהבעתתקריתחירום ,העשויהלהתרחש
באחדהמתקניםאובמהלךשינועחומריםמסוכניםוכןבתרחישימלחמהורעידתאדמה.



יציאהשלמפעליםומתקניםאלמחוץלמפרץחיפהתוךמתןחלופותמתאימותלתעשייה:פינוימכלהאמוניה,
פינויחוותמכליהדלקמקריתחיים,חוףשמןואלרואי

הנגשתמידעסביבתילציבור


פרסוםמידעזמין,מובןונגיש:עלהיערכותומניעהשלאירועיחירום,עלמקורותהפליטהבמפרץועלמצב
איכותהאוויר ,על פעולותפיקוחואכיפה ונתוניניטוררציףבארובות ,עלזיהום קרקעות ,מצבהים והחופים
ומצב הקישון .
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 .0הקדמה
 .0.0זיהום אוויר
מפרץ חיפה הוא אחד ממוקדי זיהום האוויר בישראל ,בשל ריכוז גדול של מפעלי תעשייה בסמוך לריכוזי
אוכלוסייה,עומסיתחבורה,פעילותהנמל,מקורותנוספיםשלפליטהמזהמיםובשלנתוניטופוגרפיהואקלים
המקשיםעלפיזורמזהמים.לפינתונימרשם הפליטותוההעברותשלמזהמיםלסביבה(מפל"ס),באזורמפרץ
חיפה יש כמות גבוהה במיוחד של פליטות מזהמים אורגניים נדיפים ,כולל חומרים מסרטנים ,או חומרים
החשודים כמסרטנים .רמת הפליטות במפרץ חיפה עדיין גבוהה בהשוואה לאזורים אחרים בארץ ,למרות
שמשנת 5112ועדהיוםחלההפחתהשלכ - 21%בפליטות המזהמיםהאורגניים הנדיפיםמהתעשייה במפרץ.
הפחתה זו היא תוצאה של פעילות אסדרה מעמיקה שביצע המשרד להגנת הסביבה במפעלי המתחם
הפטרוכימי ,חוות הדלקים ובמפעלים נוספים .פעולות האסדרה כללו הוצאת "צווים אישיים" לחלק מן
המפעליםודרישותברישיון עסק למפעלים אחרים הכוללים חיובלאמות המידההמחמירותביותרהנהוגות
באירופהוהתקנתטכנולוגיותמתקדמותלהפחתתהפליטותולמניעתן. 
ארגוןהבריאותהעולמיוארגוניבריאותנוספיםמכיריםבזיהוםהאווירכגורםלתחלואהבמחלותלבוכלידם,
מחלותבדרכיהנשימהוסוגיסרטןשונים.לפינתונימשרדהבריאות,בנפתחיפה,הכוללתביןהיתראתחיפה,
קרייתטבעון,קרייתאתא,קרייתביאליק,קרייתים,קרייתמוצקיןונשר,ישנםשיעוריםגבוהיםשלתחלואת
סרטןבקרבגבריםונשיםביחסלממוצעהארצי,באופןמתמשךביןהשנים5111ל.[1]5111-כמוכן,בנפתחיפה
ישנה תחלואה ותמותה עודפת במחלות לב בהשוואה לממוצע הארצי ,וכן עודף תחלואה במחלות נשימה,
ובכללזההחמרהשלאסטמהבילדים(נפתחיפהמובילהבאשפוזעקבאסטמה).
כחלקמתכניתזאת,מפרסםהמשרדלהגנתהסביבהבאתרהאינטרנטשלהמשרדתמונתמצבמעודכנת(יולי
)5112בכלהקשורלפליטותמזהמיםואיכותהאווירבאזורמפרץחיפה.מסמךתמונתהמצבמציגאתמקורות
הפליטההשוניםואתהמגמותבפליטהלאווירשלמקורותאלובמהלךהשניםהאחרונות.ישלציין,כיתמונת
המצבשלזיהוםהאווירבאזורמפרץחיפההיאמורכבת.חלקממזהמיהאווירנפלטיםבעיקרמןהתעשייה
(למשל ,תחמוצות גופרית וחלקיקים נשימים) ואילו מזהמים אחרים נפלטים בעיקר מן התחבורה (למשל,
תחמוצותחנקן).המזהמיםהאורגנייםהנדיפיםנפלטיםממתקניהתעשייהומןהתחבורהכאחדויוצריםעומס
פליטה גבוה במיוחד באזור זה .ההשפעות המשולבות של מזהמי האוויר על הבריאות טרם נחקרו במידה
מספקת .פן חשוב נוסף הוא התגובות הכימיות באטמוספירה בין מזהמי האוויר ,היוצרות מזהמים נוספים
בעליהשלכותבריאותיותשליליות .

למרותעומסהפליטותהגבוה,מדידותמערךהניטורודיגוםהאווירבמפרץאינןמצביעותעלזיהוםאווירחריג
בסביבה ביחס לריכוזי אוכלוסין אחרים בישראל .במספר ימים בשנים  5112–  5112נמדדו ריכוזים גבוהים
מערכיהסביבהשלחלקיקיםנשימיםעדינים(,)PM2.5שמקורםהעיקריהואזיהום מןהתחבורהוסופותאבק.
נמצאה גם חריגה שנתית בריכוז החנקן הדו חמצני בתחנת הניטור התחבורתית בחיפה תחתית .הנתונים
מצביעים על כלי הרכב כמקור זיהום בעייתי במפרץ חיפה .כמו כן התקבלו ריכוזים העולים על ערך היעד
][1היארעותסרטןלפינפותבישראל,,5111-5111משרדהבריאות,.5112
 http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/ICR_20102014.pdf
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השנתי במזהם פורמאלדהיד (מזהם שמקורו בשריפת דלקים בתעשייה ובתחבורה ובתגובות פוטוכימיות
שניוניות של מזהמים אורגניים נדיפים באוויר) ובמזהם בנזו-א-פיראן (מזהם שמקורו בשריפת דלקים
בתעשייה ובתחבורה) .ריכוזי הפורמאלדהיד והבנזו-א-פיראן הנמדדים במפרץ חיפה דומים לערכים
המתקבליםבמקומותאחריםבארץ .פירוטרביותרעל הפליטותלאוויר ומצבאיכותהאווירבאזורהמפרץ
ניתן למצוא במסמך תמונת המצב לפליטת ואיכות האוויר במפרץ חיפה ,המתפרסם באתר האינטרנט של
המשרד .
לאורנתוניםאלוובהתאםלעקרוןהזהירותהמונעת,ישנוהכרחלהמשיךלפעוללצמצוםמשמעותישלפליטות
המזהמיםלסביבה ובהבעת להרחיבולהעמיקאת הניטורהסביבתיואתהמחקרהרפואיהאפידמיולוגיהנוגע
לקשרביןחשיפהלזיהוםאווירבמפרץלתחלואה .

 .0.5סיכוני חומרים מסוכנים
מניעהוהפחתהשלהסיכוןלאוכלוסייהמאירועיחומריםמסוכניםהםאחדמנושאיהליבהבהםעוסקהמשרד
להגנתהסביבה.המשרדמובילמדיניותבלתימתפשרתשמטרתהמניעתסיכוניםמחומריםמסוכניםומזעור
השלכות אירועים בהם מעורבים חומרים מסוכנים על בריאות הציבור והסביבה .במפרץ חיפה קיים ריכוז
גבוה של מפעלים ואתרים המחזיקים חומרים מסוכנים אשר נמצאים בסמיכות יחסית לאוכלוסייה ובהם
מיכל האמוניה ,נמל חיפה ,המפעלים הפטרוכימיים ,מפעלי כימיה ,מפעלי טיפול בפסולת מסוכנת ומסופי
אחסוןוניפוקדלקים. 
המשרד להגנת הסביבה נוקט בפעולות להפחתת סיכונים מחומרים מסוכנים באמצעות יישום מדיניות
הקובעת מרחקי הפרדה בין חומרים מסוכנים לאוכלוסיה ,דרישה לביצוע ניהול סיכונים עבור חומרים
המהוויםסיכוןמשמעותילאוכלוסייהוכןבחינתחלופותאסטרטגיותכדוגמת בחינהלמשקהאמוניהבארץ.
הדרישות לעיסוק מעוגנות בתנאי היתרי הרעלים של המפעלים אשר נמצאים תחת פיקוח ואכיפה מתמדת.
מדיניותמרחקיהפרדה(,)5111קובעתאתהמרחקיםשישלשמורביןשימושואחסנתחומריםמסוכניםלבין
"רצפטורים ציבוריים" הן מתוכננים והן קיימים .אישור של מתקן קיים מותנה במקרים רבים בהתקנת
אמצעי בטיחות אשר יקטינו את טווחי הסיכון ממנו לרצפטור הציבורי .בתוך כך ,חשוב לציין כי תכנית
המתארשלהעירחיפההינהתכניתישנה(מתקופתהמנדטהבריטי)המאפשרתהקמהשלשימושיםציבוריים
בסמיכותלתעשייההעושהשימושבחומריםמסוכנים .
בשנת5112השרלהגנתהסביבהמינהועדהציבוריתברשותהאלוףהרצלשפיר,שתמליץעלפעולותלהפחתת
סיכוניםמחומריםמסוכניםבשגרהובשעתחירום.המלצותהועדהעוגנובדרישותהיתריהרעליםשלמפעלים
במפרץ חיפה כדוגמת חיפה כימיקלים ,דשנים ונמל חיפה וכוללות דרישות להתקנת אמצעים לגילוי אירועי
חומרים מסוכנים ולצמצום השפעתם כגון מיגון מפני רעידות אדמה .המפעלים ישמו את הדרישות במהלך
השנים.כחלוףהזמןועםהשינוייםבכמויותובסוגיהחומריםהמסוכניםהקיימיםבמפרץנוצרהצורךלבחון
מחדשאתהסיכוניםולהמליץעלאמצעיםנוספיםלהפחתתהסיכון .
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 .5תכנית לצמצום פליטות לאוויר
 .5.0צמצום פליטות מן התעשייה
 .5.0.0צמצום כ 21% -מפליטות המזהמים האורגניים הנדיפים מן התעשייה :השלמת יישום חוק
אוויר נקי 
בשנת 5112החלהמשרדלהגנתהסביבהבאסדרהפרטניתשל 12המפעליםהעיקרייםהפולטיםמזהמים
אורגניים נדיפים במפרץ חיפה .המשרד הוציא צווים אישיים למפעלים וחייב כל מתקן להשתמש
בטכנולוגיההמיטביתלצמצוםהפליטות.כתוצאהמיישוםדרישותאלה ,ביןהשנים 5112–  5112פחתה
פליטתהמזהמיםהאורגניים הנדיפיםמהתעשייהבמפרץבשיעורשלכ -.21%למרותההפחתה בזיהום,
מצביעיםנתוני"מרשםהפליטותלסביבה"עלכךשהפליטותליחידתשטחבמפרץחיפהעדייןמןהגבוהות
ביותר בארץ .בעקבות יישום חוק אוויר נקי ,וכחלק מתכנית זו ,מעדכן המשרד להגנת הסביבה את
הדרישותלמפעליםאלה בהתאםלחידושיםבטכנולוגיותולעדכוניםבתקינההאירופית.עדכוןהדרישות
מתבצע באמצעות מתן היתרי פליטה ותנאים נוספים ברשיונות העסק ,המתבססים על האסדרה
האירופאיתהעדכניתובמסגרתםנבחנותמחדשהטכנולוגיותהמיטביותהזמינות .
בנוסף ,החל המשרד לפעול בצורה דומה מול  11מפעלים נוספים ,אשר יחד עם  12המפעלים המוזכרים
לעיל פולטים יותר מ 01%-מהפליטות מן התעשייה במפרץ .בעקבות אסדרה זו צפויה הפחתה נוספת
בפליטתהמזהמיםהאורגנייםהנדיפיםבשיעורשלכ24%-במהלךהשנים5112–.5114סיכוםשלהפחתת
הפליטותמופיעבטבלהמספר.1רשימת52המפעליםמפורטתבנספחמספר.1 

טבלה:1 
צמצוםפליטותמזהמיםאורגנייםנדיפיםמןהתעשייהבמפרץחיפה–סיכוםפליטות(טוןלשנה) 

שלב א' 
הושלם
שלב ב' 
החלביצוע

שנים

סה"כ פליטות
מתעשייה

5112

2,221

5112

1,047

5112

1,047

5114

271

הפחתה

אחוז הפחתה

5,025

21%

425

24%

בסך הכל צפויה הפחתה בשיעור של כ  01%בפליטות של מזהמים אורגניים נדיפים מן התעשייה משנת
 5112עד לשנת 5100
מדיניות המשרד להגנת הסביבה היא שבמפרץ חיפה לא יתווספו פליטות מזהמים אורגניים נדיפים מן
התעשייה ביחס לערכים המרביים המפורטים בתכנית זו .המשרד יפעל ליישם מדיניות זו ,לרבות
במסגרת דיונים תכנוניים ובמסגרת יישום חוק אוויר נקי.
אחריותביצוע:המשרדלהגנתהסביבה 
לוחהזמנים:הפחתתהפליטותצפויהלהסתייםעדסוף 5114
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 .5.0.5הסבת כלל דודי הקיטור התעשייתיים במפרץ לשימוש בגז טבעי ובדלקים נקיים
במפרץחיפהפועליםכ 27דודיקיטורתעשייתייםבהספקשלמעל .1 MWכמחציתמןהדוודיםהאלה
פועליםבאמצעותמזוט ,דלקמזהםהמבוססבעיקרעלשאריותמזיקוקנפט.יתרצרכניהאנרגיהבמפרץ
חיפה מחוברים כבר לרשת הגז הטבעי (בתי הזיקוק ,גדיב ,כאו"ל ,חיפה כימיקלים ותחנת הכוח) ,או
כגוןגזפחמימנימעובה,מתנולוסולר.המזוטבישראלמכילעד1%של

משתמשיםבדלקיםנקייםאחרים,
גופרית(בניגודל - 1.1%לסולרוריכוזיםזניחיםבדלקיםהגזייםובמתנול).לכןהמזוטהואחומרהדלק
העיקריהתורםלפליטתתחמוצותהגופריתבאזורמפרץחיפה.כדילצמצםאתהפליטותולהאיץאתקצב
החיבורשלהמפעליםלרשתהגזהטבעי ,מעדכןהמשרדלהגנתהסביבהבימיםאלו אתדרישותהפליטה
המותרות לדודי קיטור כדי להגביל שריפת מזוט זה ללא אמצעי הפחתה .המשרד ישלים את עדכון
הדרישות מהמפעלים העובדים עם דודי קיטור הפועלים במזוט ויחיל את תקן הפליטה המחמיר לכל
המאוחרבתאריך.1.1.5112מפעלהמציגהסכםחתוםעםספקגזטבעי מקבלמןהמשרדארכהשלעד
שנתיים על מנת לעודד מעבר לגז טבעי על פני מזוט .במקביל להחמרת דרישות הפליטה לדודי קיטור
הפועלים במזוט ,מעניק משרד הכלכלה  סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובמימון
עלויותהסבתמערכותפנימיותבמפעללשימושבגזטבעי .
במטרהלהסבאתכללדודיהקיטורהתעשייתייםבמפרץלשימושבגזטבעיבאופןהיעילביותרולתאםבין
פעולות הרשויות בנושא יוקם צוות עבודה משותף בראשות משרד הכלכלה ,ובהשתתפות נציגי המשרד
להגנת הסביבה ,רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ומשרד האוצר (מנהל
התכנון).הצוותיפעלבשיתוףעםהרשויותהמקומיותבאיזורמפרץחיפהועםהתאחדותהתעשיינים כדי
לעודדמפעליםלהתבססעלגזטבעיזול,נקיומקומי .
אחריותביצוע:משרדהכלכלה 
לוחהזמנים:הסבתכללדודיהקיטורבמפרץעדל 1.1.5114
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סיכום הפחתת פליטות מזהמי אוויר מהתעשייה
בנוסף לפעילות הממוקדת של המשרד לצמצום פליטות מזהמים אורגנים נדיפים ,המשרד פועל לצמצום מזהמי
אוויר נוספים באמצעות קביעת דרישות סביבתיות בהיתרים וברישיונות של המפעלים .פעילות המשרד מול
התעשיההובילהלהפחתהמשמעותיתבפליטותמזהמיהאווירבמפרץ בשנים 5112– .5112יישוםכללהפעולות
המפורטות בתכנית זו צפוי להוביל להפחתה משמעותית נוספת בפליטות מזהמי האוויר מן התעשייה כמפורט
בטבלההבאה :
טבלה:5סה"כפליטותמתעשייהבשנים5112–5114(טון\שנה)

פליטות מתעשיה
שם המזהם

מזהמיםאורגניים
נדיפים 

5112

5102

הפחתה

5100

אחוז הפחתה
בשנת  5100ביחס
ל5102 -

אחוז הפחתה
בשנת  5100ביחס
ל5112 -

 2,221  1,041  271

 24%

 41%

 141

 21%

 22%

תחמוצותגופרית 

 0,211  1,211  211

 02%

 22%

תחמוצותחנקן 

 2,221  5,211  5,511

 15%

 21%

חלקיקיםנשימים
( )PM10

 211

 721

 .5.5הגברת הפיקוח על מתקני התעשייה
מטרת הפיקוח על מתקני התעשייה היא לבצע בקרה על פעילות המפעלים והשפעתם על האוכלוסייה
והסביבהולקדםציותלדרישותהחוקיםוההיתריםהסביבתיים(היתרפליטה,תנאיםברשיוןעסק,היתר
רעלים ,היתרי קרינה ועוד)  .הפיקוח על התעשייה כולל :סיורי פיקוח ,בדיקות פתע לניטור פליטות
מארובות ,בדיקת דיווחים ומסמכים ,אימות דיגום וניטור הנעשה על ידי המפעל ,בדיקת ההתאמה של
טכניקותשנעשהבהןשימושבמפעלושלמערכותהניהולהסביבתישלהמפעללדרישותועוד .הפיקוחעל
מפעלי התעשייה נעשה על פי תכנית שנתית שנועדה לתכנן את פעילות הפיקוח בהתאם לסדרי עדיפות
המבוססיםעלקריטריוניםאחידים,בהתאםלרמתהסיכוןמהמפעל .
בסיורפיקוחבמפעלנבדקיםכללההיבטיםהסביבתיים,תוךדגשעלבדיקתהעמידהשלהמפעלבדרישות
בנושאיםהמפורטיםלהלן:
-

התקנה ,תפעול ותחזוקה של תשתיות ,ציוד ומתקנים :למניעת פליטות ,לניטור ובקרה וכן של מתקנים
אחריםכדוגמתצנרות,מכליםוכיו"ב,תוךדגשעלחובתיישום הטכניקותהמיטביותהזמינותלצמצום
הפליטות(.)BAT
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-

יישוםשלנהליםלמניעתאירועיםחריגיםומפגעים.

-

בדיקתביצועדיגומיםואנליזותשביצע המפעל,לרבותנוכחותבעתביצוע הדיגוםעלידיהמפעלוביצוע
בקרתאיכותעלהדיגום,אוביצועדיגומיפתעעלידיהמשרד.

-

בדיקתנתונידיגוםועמידהבתקניהפליטההמרבייםהמחייביםאתהמפעל.

-

בדיקתנתוניחדרהבקרה,אומכשיריהבקרה(ניטוררציף,התראות).

-

בדיקהשלאירועיםחריגים,אםהתרחשו.

-

מעקבאחרתיקוןליקוייםשנמצאובסיוריםקודמים.

-

בדיקתמידתעדכניותהתנאיםבהיתריםועדכונםבמידתהצורך.


במסגרת תכנית הפעולה הממשלתית לצמצום זיהום האוויר והסיכונים הסביבתיים באזור מפרץ חיפה
הורחבהוהועמקה תכניתהפיקוחבמפרץתוךדגשעלהגברתפעולותפיקוחעלמפעליםהפולטיםחומרים
אורגנייםנדיפיםואלוהמאחסניםחומריםמסוכנים .לצורךכךיתוגברכחהאדםבמחוז .תכנית הפיקוח
כוללת,ביןהיתראתהפעולותהמפורטותלהלן:


סיוריפיקוחוביקורותפתע :נועדולפיקוחבשטחעלביצועהדרישותהמפורטותברשיונותובהיתרים
שהוצאו למפעלים .חלק מהסיורים מתוכננים ומתואמים עם המפעל במטרה לקבל מידע מהנהלת
המפעל,וחלקםמתבצעכביקורתפתע.סיורפיקוחכוללהוצאתדוחמסכםובופירוטהממצאיםשעלו
בסיור ודרישות מהמפעל ומעקב אחר ביצוע הדרישות .על פי התכנית יבוצעו כל שנה כשישה סיורי
פיקוחבמפעליםגדוליםומורכביםוארבעהסיוריפיקוחבמפעליםבינוניים.



פיקוחעלמסמכים ודיווחים:נוסףעלסיוריהפיקוחבודקהמשרדמסמכים,דוחותותוצאותניטור
הנשלחים לממונה במשרד להגנת הסביבה והמתפרסמים לעיון הציבור .בדיקה זו מתבצעת לכל
הפחותפעםבשנהבכלמפעל.



מדידתפליטתזיהוםאווירמארובות :מתבצעותעלמנתלקבועהאםפליטתזיהוםהאווירבארובה
עומדתאוחורגתמהתקןשנקבעברישיוןאובהיתר.המשרדפועלבמספרשיטותבדיקהבמקביל:
 oפיקוחובקרהעלבדיקותארובהשמבצעהמפעל:כלהמפעליםנדרשיםלבצעדיגוםארובות
תקופתי בכל מקורות הפליטה ,בהתאם לתדירות שנקבעה להם בהיתרים ורישיונות.
המפעלים מחויבים להגיש תכנית דיגום ולהודיע למשרד על מועד ביצוע הדיגומים .נציגי
המשרדיפקחועלהבדיקותהמבוצעותעלידימפעלים.
 oבדיקותפתעבארובות :במסגרתפעילותהפיקוחהמשרדמבצעבדיקותפתעבארובותבנוסף
לבדיקות שמבצע המפעל .הבדיקות כוללות הגעה למפעל ללא הודעה מוקדמת עם צוות
מעבדה מוסמכת לדיגום ארובות וביצוע בדיקת פתע בארובות המפעל ,לקביעה האם ריכוז
המזהמים בארובה חורג מהתקן .המשרד יבצע דיגומי פתע ,בכל המפעלים במפרץ חיפה.
בסה"כמתוכנניםבשנההקרובהמעל211דיגומיפתעבארובותמפעלימפרץחיפה.
 oניטוררציףבארובות :המשרדמחייבאתהמפעליםלהתקיןמכשיריניטורבחלקמהארובות
אשרבאופןרציףמודדיםאתפליטתזיהוםהאוויר.כיוםמותקנים 04מכשיריניטוררציףב
12מפעליםבמפרץ.
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בדיקות פתע לזיהוי דליפות לא מוקדיות :המשרד מחייב את המפעלים לבצע בדיקות תקופתיות
לזיהוי דליפות לא מוקדיות של מזהמים נדיפים ממכלים ורכיבי צנרת (ברזים ,שסתומים ,מחברים
וכד') .במסגרת פעילות הפיקוח המשרד מבצע בדיקות פתע לזיהוי דליפות אלו באמצעות חיישנים
ומצלמהתרמית.מספרהבדיקותבמפעלנקבעבהתאם לגודלהמפעל,מספרהמתקניםומורכבותם,
וכן בהתאם למספר דליפות שזוהו על ידי המפעלים בבדיקות המבוצעות על ידם על פי דרישות
בהיתרים.

אחריותביצוע:המשרדלהגנתהסביבה 
לוחזמנים:פיקוחלפיהתכניתהחדשההחלמהרבעוןהרביעישל 5112


 .5.2השלמת התקנת מערכות להשבת אדי דלק בכל תחנות התדלוק במפרץ חיפה
לפימצאיהפליטותשבידיהמשרדלהגנתהסביבהאחראיותתחנותהתדלוקעלכ-4%מפליטתהמזהמים
האורגניים הנדיפים במפרץ חיפה .הפליטות מתרחשות בעיקר בעת תדלוק כלי רכב ,כאשר נפלטים אדי
דלקלאוויר.המשרדלהגנתהסביבהמחייבאתחברותהדלקלהתקיןמערכותהמשיבותכ - 42%מאדי
הדלק בעת תהליך התדלוק (מישוב אדים  .)Stage IIכיום המערכות מותקנות ב - 21מתוך  112תחנות
התדלוק במפרץ חיפה .המשרד להגנת הסביבה הגיע לסיכום עם חברות הדלק לפיו תושלם התקנת
המערכתבתחנותהדלקבחיפהעדסוף.5112בשיתוףעםאיגודעריםאזורמפרץחיפה– הגנתהסביבה,
יבוצעמדישנהפיקוחעלהעמידהשלכלתחנותהדלקבאזורמפרץחיפהבדרישותהמשרד. 
השלמת התקנת מערכות מישוב אדים במתקני התדלוק , Stage IIופיקוח על תקינותן בכלל התחנות
תפחיתאתפליטתהמזהמיםהאורגנייםהנדיפיםבכ-501טון/שנה. 
אחריותביצוע:המשרדלהגנתהסביבה 
לוחהזמנים:התקנתהמערכותתסתייםעדסוף 5112


 .5.2הפחתת פליטות עשן דיזל מכלי רכב במפרץ חיפה 
כלי הרכב במפרץ חיפה אחראים לפליטה לאוויר של יותר ממחצית מתחמוצות החנקן ( ,)NOxכרבע
מפליטות המזהמים האורגניים הנדיפים ( )NMVOCsוכרבע מפליטות החלקיקים הנשימים העדינים
(PM2.5( .מכיוון שכלי הרכב פולטים את הזיהום בגובה הקרקע בקרבת האדם ,הופך הסיכון הבריאותי
לבעיה מהותית.כליהרכבהבעייתייםביותרהםרכבידיזל,הפולטיםבצורה מוגברת חלקיקיםנשימים
עדינים ותחמוצות חנקן העלולות לגרום למגוון רחב של מחלות לב ,כלי דם ונשימה .ראוי להדגיש ,כי
ארגון הבריאות העולמי (WHO, 2012) הגדיר את הפליטה ממנועי הדיזל כמסרטנת לאדם .רכבי דיזל
אחראיםלפליטהשלכ - 02%מהחלקיקיםהנשימיםהעדיניםהנפלטיםמכלירכב ,למרותשכלירכבאלו
אחראיםרקל-51%מהנסועההכוללת.תנועתמשאיותבעלותמנועידיזלבאזורמפרץחיפהרבהבמיוחד,
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בשל התנועה בין המפעלים התעשייתיים והנמל אל שאר חלקי הארץ ובחזרה .יתרה מזאת ,כל צי
התחבורההציבוריתבמפרץ חיפהמבוססעלמנועידיזל .בשניםהאחרונותחלהעלייהבמודעותלזיהום
האווירממנועיהדיזל ,וכיוםמרביתמדינותהמערבפועלותלצמצםאתהזיהוםבאמצעותהתקנתמסנני
חלקיקים על רכבי דיזל קיימים (אמצעי המפחית כ - 20%מפליטת החלקיקים) והצטיידות בכלי רכב
המונעיםבגזטבעיבמקוםבמנועידיזלחדשים. 
התכניתמתייחסתהןלהגבלותתנועהוהןלמתןחלופותהתניידותלרכבידיזלמזהמים(בעיקררכבימשא
ואוטובוסים) :
 .5.2.0הקמת צוות משותף לעיריית חיפה ,משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה כדי שבתוך שנה
יופעל בחיפה "אזור אוויר נקי" הראשון בארץ ,אליו תוגבל כניסת רכבי דיזל מזהמים:
ביותרמ- 511עריםבאירופההונהגאזורמופחתפליטות(Low Emission Zone)והכניסהשלרכבידיזל
מזהמים אליהם מוגבלת .הניסיון של הערים האלה מצביע על צמצום מפגעי הרעש והזיהום באזורים
שהוכרזונקייםמרכבידיזל,צמצוםהגודשבמרכזהעיר,שיפוראיכותהחייםשלהתושבים,התחזקות
המרכזהעירוניותופעותחיוביותאחרות .
רכבדיזלמזהםיוגדרכרכבשאינומצוידבמסנןחלקיקים,בעלמנועבתקןנמוךמתקן יורו.2התכנית
תחולבאזוריםהמאוכלסיםועמוסיתנועתכלירכב,בהםהכרמלוהעירהתחתית.בשלבהראשוןבתכנית
יקבעו הסדריתמרורשימנעותנועתמשאיות(למעטמשאיותחלוקה)ברחוב העצמאות.העירייהתקבע
אתגבולותהאזורבחוקעזרעירוניותאכוףאתהוראותהחוקעל כליהרכבהמזהמים.משרדהתחבורה
יקבע את התמרור הנדרש לאזור זה ויאפשר גישה למאגרי המידע של כלי הרכב לצורך זיהוי כלי רכב
מזהמים.המשרדלהגנת הסביבהירכזאת ניטוראיכותהאוויר,יגדיראתהדרישותממסנניחלקיקים
ויפעללסבסודהתקנתם.
אחריותביצוע:צוותבראשותעירייתחיפה 
לוחזמנים:הפעלתאזורנקיתוךשנהמאישורהחלטתממשלהבנושא 
 .5.2.5יישום פרויקט חלוץ ראשון לאוטובוסים המונעים בגז טבעי  -יופעל מסוף תחבורה ציבורית
המשרתלפחות71אוטובוסיםמונעיגזוכוללתשתיתתדלוקותחזוקה.לאורהכדאיותהכלכליתלשימוש
בגזטבעי לאוטובוסיםבישראל מוערךכיבהינתןתמיכהממשלתיתראשונית,ירכשואוטובוסיגזטבעי
נוספיםללאהמשךסבסוד.
אחריותביצוע:משרדהתחבורה 
לוחזמנים:שנהאחת 
 .5.2.2קביעת הוראות לצמצום זיהום אוויר מציי אוטובוסים–במסגרתפעילותהמשרדלצמצוםזיהום
אווירמציירכבכבדגדוליםבכוונתהמשרדלעדכן אתהדרישותשנקבעובהוראותלצמצוםזיהוםאוויר
לחברות אגד ודן .יצוין כי חברת אגד מפעילה שרות אוטובוסים עירוני באזור מפרץ חיפה .ההוראות
יחייבואתהפחתתפליטתהחלקיקיםביןהיתרבאמצעותהתקנתמסנניחלקיקיםוהצטיידותבאמצעי
הנעהחלופיים.כמוכן,בכוונתהמשרדלהוציאהוראותלחברתדןצפון,מפעילתהמטרונית.
אחריותביצוע:המשרדלהגנתהסביבה 
לוחזמנים:מתןהוראותתוךשלושהחודשים 
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 .5.2.2עידוד התקנת מסנני חלקיקים – רכבידיזלמזהמיםידרשולנסועבכבישיםהעוקפים את"אזור
האוויר הנקי" ומרוחקים יותר מריכוזי אוכלוסין או להתקין מסנן חלקיקים .המשרד להגנת הסביבה
ישתתףבמימוןהתקנתמסנני חלקיקים תוךמתןעדיפותלתחבורהציבורית ולבעלירכבדיזלשיתקשו
לממן את מלוא עלות ההתקנה .המשרד יממן עד  21%מעלות ההתקנה לכ  411רכבי דיזל כמשאיות
ואוטובוסיםבהתאםלאמותמידהשיפורסמולציבור.
אחריותביצוע:המשרדלהגנתהסביבה 
לוחזמנים:במקביללהפעלת"אזוראווירנקי"בעירחיפה 
 .5.2.2עידוד נסיעת משאיות במנהרות הכרמל  -על מנת לצמצם נסיעת משאיות באזור המאוכלס
והצפוף בעיר התחתית יש להפחית באופן משמעותי את תעריף הנסיעה למשאיות במנהרות הכרמל.
נסיעת המשאיות דרך המנהרות צפויה להפחית מחצית מהפליטות לעומת חלופת הנסיעה דרך העיר
התחתית ,להפחית  20%מחשיפת האוכלוסייה לזיהום ולמטרדי רעש (על בסיס קרבת מבני מגורים
לכביש)ולצמצםאתהגודשהתחבורתיבעירהתחתית.להערכתחברת"יפהנוף"הוזלהמשמעותיתתוביל
לגידולפי 5במספרהנסיעותשלמשאיותדרךהמנהרות שמשמעותןאלפינסיעות משאיותשיחסכוכל
חודשדרךהעירהתחתית.לאורהמפורטלעילישלהורידאתתעריפיהנסיעהלמשאיותתוךחצישנה.
אחריותביצוע:אגףהחשבהכלליבמשרדהאוצר 
לוחזמנים:שלושהחודשים 
 .5.2.2הפעלת צי משאיות איסוף אשפה מופחת זיהום (גז טבעי ומסנני חלקיקים)  -עיריית חיפה
והמשרד להגנת הסביבה יפעלו במשותף להפיכת צי משאיות איסוף האשפה העירוניות לכלי רכב
ידידותיים לסביבה באמצעות רכש של לפחות  51משאיות חדשות בגז טבעי והתקנה של כ  51מסנני
חלקיקיםעליתרתמשאיותהדיזל שאינןמצוידותבמסנניחלקיקים.באופןזהתוךשנהעירייתחיפה
תהיההראשונהבישראלשתפעילצירכבמופחתזיהוםבאמצעותגזטבעי.לאחרהקמתתחנתתדלוקבגז
ראשונהלציזה ולאורמחירוהנמוךביחסלסולר ,ניתןלהעריךכיצייםנוספים ילמדומניסיוןזה ויבחרו
להתבססעלגזטבעי.
אחריותביצוע:עירייתחיפה(בתמיכתהמשרדלהגנתהסביבה) 
לוחזמנים:שנה 
 .5.2.2פיילוט פרויקט שיתוף רכב חשמלי – יישוםפרויקטראשוןבארץלשיתוףרכב()car sharing
חשמלי.במסגרתהפיילוטיופעלו 21כלירכבחשמלייםקטנים באזוריםמרכזיים בעיר .מנוייםבפרויקט
זה יוכלו לשכור את הרכב בתעריף שעתי .באם הפיילוט יצליח הפריסה בעיר תורחב למאות מכוניות
חשמליות.
אחריותביצוע:עירייתחיפה 
לוחזמנים:שנה
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יישום של כלל פעולות אלו יאפשר צמצום של כמחצית ( 52טון לשנה) מפליטות החלקיקים המסרטנים
מתחבורה במפרץ חיפה ככלל ובעיר חיפה בפרט .לאור נתוני התחלואה וההשלכות הציבוריות ,חיפה
מסוגלת להיות העיר הראשונה בישראל החופשיה מעשן של מנועי דיזל מזהמים.

 .5.2צמצום זיהום אוויר מכלי שייט
כלישייטמתאפייניםבפליטתזיהוםאווירגבוההבמיוחדמכיווןועושיםשימושבמזוטימיבעלתכולת
גופריתגבוההובניגודלמפעליתעשייהוכלירכב ,הםאינםמצוידיםבמערכותייעודיותלהפחתתפליטות.
עלבסיסמצאיפליטותשנערךעלידיהמשרדלהגנתהסביבהנמצאכיכלישייטתורמיםלכ - 2אחוזים
מפליטות החלקיקים , 2אחוזים מפליטות תחמוצות החנקן וכ - 5אחוזים מפליטות תחמוצות הגופרית
בישראל .רוב זיהום זה מתרכז סביב נמלי הים בחיפה ובאשדוד .על מנת לצמצם פליטת זיהום זה יש
לפעולבמשולבבאמצעות:
 .5.2.0קביעתתקנותלצמצוםזיהוםאווירמכלישייטתוךשנהשיאמצואתהחקיקההמקובלתבעולם
בתחוםזהובכללזהאימוץנספח 2לאמנתמארפולהקובעתקניפליטה מרביים לכלישייטומגבלותעל
תכולתהגופריתבדלקימי.
אחריותביצוע:משרדהתחבורה 
לוחזמנים:שנה
 .5.2.5הקמת תשתית לחיבור ספינות למתח חוף בעת עגינה בנמל החדש החיפה (ובאשדוד) באופן
שיצמצם את הצורך בהפעלת המנועים המזהמים בעת עגינה – בהתאם להמלצת האיחוד האירופי
 .2006/339/EC
אחריותביצוע:משרדהתחבורה 
לוחזמנים:עםהקמתהנמלהחדש 
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 .2דיגום וניטור של איכות האוויר ובריאות האוכלוסייה
במפרץ חיפה פועל מערך ניטור אוויר סביבתי המורכב מתחנות ניטור רציף קבועות ומדיגומים סביבתיים
תקופתייםמשלימים,אשרמאפשרקבלתתמונתמצבאודותאיכותהאווירבסביבה.באזורפועלות52תחנות
לניטור רציףשל איכות האוויר,מתוכן  57תחנות כלליות/תחנות לניטור מקורות פליטה נייחים ושתי תחנות
תחבורתיות .מדובר באחת מרשתות הניטור הצפופות בעולם לפי השוואה לדרישות הדירקטיבה האירופאית
ולקיים בארה"ב .תחנות הניטור מודדות באופן רציף מזהמים כגון תחמוצות חנקן ,גופרית דו חמצנית,
חלקיקים נשימים ואוזון .עם זאת ,לא קיימות כיום שיטות מדידה תקניות לניטור רציף לחלק גדול
מהמזהמים האורגניםהנדיפיםהמאפייניםאתמקורותהפליטהבמפרץחיפה.לכן,ישנוצורךבביצועדיגומי
אווירתקופתייםבהם האווירהנדגםנשלחלמעבדהלצורךקביעתריכוזמזהמיאווירכגוןמזהמיםאורגנים
נדיפים,מתכותכבדותוחומריםפוליארומטיים.החל מאמצע שנת  5117המשרד להגנת הסביבה מבצע דיגומי
אוויר סביבתיים בתדירות אחת לשבועיים בכל הארץ.קיימות  12נקודות דיגום ברחבי הארץ ,המאפיינות את
זיהום האוויר בסמוך למקורות הפליטה השונים ואת חשיפת האוכלוסייה לזיהום ,מתוכן ארבע נמצאות
במפרץחיפה.התכניתהמוצעתמרחיבהאתהיקףהניטורוהדיגוםכמפורטלהלן :

 .2.0הרחבת הניטור הרציף
לטובתהערכהשלחשיפתהאוכלוסייהבמפרץ חיפה למזהמיםהמנוטריםבאופןרציף יקודמוהפעולות
הבאות:
 .2.0.0הגברתהניטורהתחבורתי ושיפורהפריסההמרחבית– יועתקו שתיתחנותניטורקיימות לטובת
ניטור בסמוך לצירי תנועה ראשיים .כמו כן ,ירכשו שתי תחנות ניטור ניידות המצוידות בכל המכשור
למדידת איכות אוויר .פעולות אלו ישפרו את הפריסה המרחבית של כלי הניטור ויסייעו לזהות את
האזוריםהמזוהמיםיותרולמקדאתפעולותההפחתה.
 .2.0.5הרחבת מספר המזהמים המנוטרים – מערך הניטור יעובה במכשירי ניטור למדידת מזהמים
נוספיםאשראינםנמדדיםכיוםובכללזהלפחותשנימכשיריםלמדידתריכוזומסתהחלקיקיםהזעירים
ביותר ( PM1ו  )particle numberולפחות שני מכשירים למדידת ריכוז הפיח ( .)black carbonכמו כן,
איגודעריםמפרץחיפהיתגבראתמערךהניטור הרציף בשלושה מכשיריםלמדידתהמזהמיםהאורגנים
הנדיפיםהרעילים:בנזן,טולואן,אתילבנזןותרכובותקסילן(.)BTEX
אחריותביצוע:המשרדלהגנתהסביבה 
לוחזמנים:חצישנהממועדהתקצוב 


 .2.5הכפלת מספר דיגומי האוויר הסביבתיים
 לטובת הערכה של חשיפת האוכלוסייה במפרץ חיפה למזהמים שאינם מנוטרים באופן רציף המשרדיבצעדיגומי אווירבשמונהנקודותבמפרץ(במקוםארבעכיום).בכלנקודהתבוצעדגימהאחתלשבועיים
( 52סבבי דיגום בשנה) .בנוסף ,אחת לשנה המשרד יבצע סריקה של כלל מזהמי האוויר בכל נקודות
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הדיגום .מזהמים אשר לגביהם התקבלו ריכוזים של מעל  11%מערכי הייחוס ידגמו לאורך כל השנה.
פעולה זו תסייע לזהות ולהעריך את מידת הזיהום אליו נחשפת האוכלוסייה ואף למקד מאמצים מול
מקורותהפליטה.
אחריותביצוע:המשרדלהגנתהסביבה 
לוחזמנים:חצישנהממועדהתקצוב 

 .2.2הקמת מערך איסוף וניתוח נתוני תחלואה
במשרד הבריאות מתקיים איסוף מידע לגביי נתוני תחלואה ותמותה אשר נקשרו בספרות המדעית
לזיהום אוויר .נתוני התחלואה הנאספים כוללים מידע מרחבי ,אך ברוב המקרים הוא חלקי .איסוף
המידעהבריאותיהשוטףבישראלכוללאתהרשמיםהבאים:


הרשםהלאומילמחלתהסרטן,רשםמומיםמולדים,רשםילודים



נתוניאשפוזלפיסיבות(ילדיםומבוגרים)



נתוניפניותלמיון



רשםתינוקותבמשקללידהנמוךמאוד



סיבותמוות(נאסףבלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהבשיתוףמשרדהבריאות)

רובהרשמיםהקיימים נבנולצרכיםאדמיניסטרטיבייםולאכולליםאתהמידעהרלוונטילהערכתחשיפה
סביבתיתבשילובעםהמידעהאינדיווידואלישלכלפרט.מכיווןוהרשמיםהקיימיםאינםכולליםאתכל
סוגיהתופעותהבריאותיות הקשורותלזיהוםסביבתיוהמידעהנרשםכיוםברשמיםאלוחסר,ישצורך
בהקמתמערךאיסוף,בקרה,עיבודוניתוחנתוניתחלואהותמותהבאזורמפרץחיפה.המערךירחיבאת
המידעהבריאותיהנאסףבאופןשוטף,(למצביםכגוןסכרתמסוג,5אסטמה,מחלותלבוכלידם,בעיות
קוגניטיביות) .
המערך יסייע בזיהוי מגמות בתחלואה הקשורה לזיהומים סביבתיים ,מיפוי תחלואה במרחב ,הגדרת
אוכלוסיותבסיכוןלפימאפייניאוכלוסייהמוגדרים(גיל,מין,לאום,מוצאוכו'),שילובהמודליםלהערכת
חשיפהפרטניתסביבתיתובקביעתמדיניותוסדריעדיפויותבתחוםצמצוםהמזהמיםהסביבתיים. 
אחריותביצוע:משרדהבריאות 
לוחזמנים:פרסוםדו"חשנתיבסוףכלשנההחלמשנת .5112


 .2.2סקרי סביבה ובריאות 
 .2.2.0סקרים אפידמיולוגים–לצורךהערכהשלהשפעתזיהוםהאווירעלהאוכלוסייהבאזוריםשונים
בנפת  חיפה יש להכין וליישם תכנית מחקר אפידמיולוגי לבדיקת הקשרים בין מרכיבים שונים ורמות
שונות של זיהום אוויר במפרץ חיפה לבין תחלואה במחלות שונות בתתי אוכלוסייה שונות ובאזורים
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שונים בעזרתידעושיטותמתקדמות .לשםכךהמשרדלהגנתהסביבה יפרסם קולות קוראיםלמחקרים
וסקרים בנושא ,בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי המדען הראשי של המשרד להגנת הסביבה
בהתייעצותעםשירותיבריאותהציבורבמשרדהבריאות. 
אחריותביצוע:המשרדלהגנתהסביבה(בתיאוםעםמשרדהבריאות) 
לוחזמנים:תכניתהמחקרתחלבביצועתוך15חודשיםממועדאישורהתקציבוצפויהלספקתוצאות
ראשוניותתוך 7-2שניםמתחילתהמימון. 
 .2.2.5מחקרי וסקרי סביבה – לצורך הערכת השפעת הזיהום הסביבתי על מדיות הסביבה השונות
והמערכותהאקולוגיות במפרץחיפה ,תוכןתכניתמחקריםוסקריםבנושאזהוםאוויר,זהום קרקעות
ונחלים.המידעהמדעייהווהבסיסלקבלתהחלטותלמניעהעתידית,לשיקום,לשימורולפיתוח.
אחריותביצוע:המשרדלהגנתהסביבה 
לוחזמנים:תכניתהמחקרתחלבביצועתוך15חודשיםממועדאישורהתקציב 
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 .2הפחתת סיכונים מעיסוק בחומרים מסוכנים
 .2.0סקר סיכונים מצרפי
בשלצפיפותהמפעליםהעוסקיםבחומריםמסוכניםוקרבתםלאוכלוסייהקייםצורךלבצעסקרסיכונים
מצרפיהמבוססגםעלאירועישרשרת.אירועישרשרתנוצריםכתוצאהמהיווצרותתקריתראשוניתאשר
משפיעהעלחומרמסוכןאחרהנמצאבקרבתהועלולהלהכניסולמעגלהתקרית.הסקריוכןעבורמפעלי
ומתקני מפרץ חיפה ,וכן בתחום השינוע של החומרים המסוכנים מהמפעלים והמתקנים במפרץ חיפה
ואליהם .הסקר יתחשב בתרחישי תקלות שבשגרה ,חירום מלחמתי ואסון טבע (רעידת אדמה) . זאת
במטרה לוודא עמידה טובהככל האפשר של המפעלים ביעדי בטיחות ישראליים ובינלאומייםמקובלים,
בכל הקשור לתקריות העלולות להתרחשבמפעלים עתירי חומ"ס אלו .
בשנת 1224בוצעסקרסיכוניםאינטרגרטיבי אשרלאכללתרחישיחירוםמלחמתיורעידתאדמה.מאז
בוצעוסקריסיכוןנוספיםנקודתייםלמפעליםהשונים וכןבוצעהבחינהשלנושא רעידתאדמהבמפרץ
חיפה.לאורהשינוייםבפעילותהמפעליםוהעדכוניםבתהליכיביצועהסקרישלבצעבהקדםסקרכולל,
אשריתןמיפויעדכנישלהסיכוניםמחומריםמסוכניםבמפרץחיפהוכןיעריךאתמפתהסיכוניםבעוד
כעשרשניםעםיישוםכלהתוכניותלשינוייםהןבמפתמקורותהסיכוןבמפרץ(העתקתמפעלים,סגירת
מיכלהאמוניה,הקמתנמלחדשוכו')והןבמפתהשימושיםלמסחרומגורים .
אחריותביצוע:המשרדלהגנתהסביבה 
לוחזמנים:פרסוםהסקרתוךשנה 


 .2.5צמצום סיכונים ממתקני תעשיה קיימים ומתוכננים
במפרץ חיפה ישנם מתקנים ומפעלים שיש צורך להרחיקם ממקומם הנוכחי ומתקנים נוספים העוברים
באופן עצמאי  .כמו כן ,קיימים מתקנים מתוכננים שיש לוודא כי הקמתם אינה מובילה לתוספת סיכון
לאוכלוסיה.
מיכל האמוניה– ביום,2.11.5117החליטהממשלתישראל"לקדםהקמהשלמפעללייצוראמוניהבאזור
מישור רותם שבנגב ,במהירות האפשרית ובכפוף לכל דין ,במטרה ליצור חלופה למיכל האמוניה הקיים
במפרץחיפה,החלמשנת."5110בהחלטתהממשלהנקבע,כי"הקמתמפעלהאמוניהבמישוררותםהיא
פרויקט  בעל חשיבות ודחיפות לאומית" ,ולפיכך הונחו כלל משרדי וגופי הממשלה והרגולציה ,לקדם
ולתעדף,בכפוף לכלדין,אתהטיפול בנושא,לרבותהיבטיתשתיתרלוונטיים ובכללםאספקתגזטבעי,
זאתעלמנתלפעולבאופןמיידילהפחתתסכנתהחייםלציבורבמטרופוליןחיפה.
בעקבותהחלטתהממשלה,הוחלטעלקידוםמכרזלהחכרהשלקרקעבאזורהתעשייהמישוררותםבנגב
לצורךהקמתמתקןלייצוראמוניהמגזטבעי.בהמשךלאמור,ביום54.1.12פרסמורשותמקרקעיישראל
בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה ,הליך מיון מוקדם .ביום  2.2.5112הכריזה ועדת
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המכרזים על  0מתוך  4המתמודדים שהגישו הצעותיהם בהליך המיון המוקדם כמתמודדים מתאימים
אשרכללומציעיםבינלאומייםשחברולמציעיםישראלים. 
ביום 57ביוני 5112פרסמההועדההביןמשרדיתאתשלבב'שלהמכרזלמתמודדיםשעברואת השלב
הראשוןשלהמכרז.במסגרתמסמכיהמכרזיידרשוהמתמודדיםלהגיש,ביןהיתר,הצעהטכניתוהצעה
פיננסיתאשרלפיהןתוצגיכולתםלעמודבדרישותלוחותהזמניםלהקמתהמפעלובדרישותאיכות,וכן
יכולתםלספקאתצרכניהאמוניהשלהשוקהמקומיבהיקףשל121,111טוןבשנה,הכוללמתקןלאחסון
אמוניהבהיקפיםקטנים. 
תחילתהפעלתמפעלהייצורמיועדתלשנת.5112
קרקעות הצפון  - במפרץ חיפה פועלות שתי חוות אחסון דלקים (טרמינל קרית חיים וחוות חוף שמן)
הנמצאות  בצמידותלמגוריםופעילותעירוניתשלמסחרובילוי.עמדתהמשרדלהגנתהסביבההיאכייש
חשיבות רבה לסגירת חוות אלה במטרה לדאוג לשלום הציבור ואיכות חייו .יש להעתיק את הפעילות
המבוצעת בהן לאזור קרקעות הצפון הנמצא בשטח שבין מתחם בז"ן למפעל דשנים .לשטח זה הוכנה
תכנית הקובעת יעוד קרקע של תעשייה מיוחדת שיאפשר הצבת מכלי אחסון דלק חדשים ומודרניים.
מכלים אלו יוקמו בהתאם לדרישות הסביבתיות העדכניות ביותר בעולם הכוללות עמידות בפני רעידות
אדמה,נקיטתאמצעיםלמניעתוצמצוםזיהוםאוויר ,צמצוםסיכוניםוזיהוםקרקע ,צמצום זיהוםמים
ונחל הקישון .כמו כן קובעת התכנית לו"ז לפינוי המכלים הישנים וטיפול בזיהום הקרקע במתחמים
המפונים .
בימיםאלהמכיניםבאוצרבשיתוףעםתש"ןבדיקהכלכליתשלהקמתהחווההחדשהבשלביםכשהשלב
הראשוןיאפשרהפסקתהפעילותבטרמינלקריתחייםופינויו .
המשרד להגנת הסביבה מבקש לקבוע בהחלטת ממשלה כי עד סוף  5112משרד האוצר יציג את עמדתו
לגביהקמתהחווההחדשהלאורממצאיהבדיקהכלכלית .
אחסון וטיפול בקונדנסט -במאגר"לוויתן"קיימותכמויותגדולותשלקונדנסטשהואנפטגולמיהמכיל
ריכוזים גבוהים של מרכיבים קלים ונדיפים .נכון להיום ,לא נקבע היכן יתבצע האחסון והטיפול
בקונדנסטאךקייםחששבקרבהציבורכיהעברתולמפרץחיפהעלולהלהוביללתוספתמשמעותיתשל
זיהוםהאווירבאזור.מכיווןוטרםקיימותתכניותסטטוטריותספציפיותלנושאהקונדסטאיןאפשרות
לבחון את ההשלכות הסביבתיות הקשורות לאחסון ,לטיפול ולזיקוק הקונדסנט .בהתאם למדיניות
המשרדלהגנתהסביבהכפישמפורטתבתכניתזו,המשרד יתנגד להקמת מתקנים לאחסון ,טיפול וזיקוק
הקונדנסט אם ימצא כי הקמתם מובילה לתוספת פליטות מזהמים אורגנים נדיפים מעבר לערכים
המרבייםהמפורטיםבתכניתזו .
מפעל אלקון – המפעלמפסיקבהדרגהאתהפעילותבמפרץ.מתוכנןלעבור באופןעצמאי עד סוף השנה
לנאותחובב .
פרוטרום תעשיות – המפעל צמצם את היקף פעילות הייצור והשפעתו הסביבתית פחתה .המפעל צפוי
לעבורמהמפרץבשנההקרובה. 
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 .2.2הקמת פארק מורד נחל קישון
מורד נחל קישון מהווה ריאה ירוקה יחידה בלב מפרץ חיפה המתועש.לאחר שנים רבות בהם זוהם הנחל
ובעקבות פעולות שננקטו על ידי רשות נחל הקישון והמשרד להגנת הסביבה,הושג בעשור האחרון שיפור
משמעותי באיכות מי הנחל והחיים שבים למימיו ולגדותיו.פרויקט ניקוי קרקעית הנחל הנמצא בעיצומו,
יאפשר עם סיומו ,פעילויות פנאי ,קיט ונופש ,לרבות שייט במימי הנחל .קיימת חשיבות סביבתית,
אקולוגית וציבורית להקמתו ופיתוחו של פארק מורד הנחל כחלק מהותי מהפעולות לשיקום הקישון,
לטובתהציבורבמרחבולשיפור פניו ומיצובו של מפרץ חיפה.הקמתהפארקתאפשרלהרחיבאתהפארק
הקטן הפועל היום במקום אותו פוקד הציבור הרחב לבילוי בחיק הטבע .לאור האמור המשרד להגנת
הסביבהרואהחשיבותרבהבהקמתפארקמורדהנחלבהיקףשלאיפחתמ-242דונם .
לצורךזההמשרד להגנת הסביבה,משרד האוצר,משרד התחבורה,משרד הבטחון ומשרד הפנים ,רמ"י
והרשויות המקומיות יפעלו במשותףלהקמתהפארקוכלהנדרש לכךובכללזההסדרתמצבוהסטטוטורי
בהתאםלחוקהתכנוןוהבניה.
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 .2הנגשת המידע לציבור
בכנסציבורישערךהמשרדלהגנתהסביבהבינואר 5112בחיפה,הוצגההפעילותהסביבתיתונתוניםעלאזור
מפרץחיפה.לקראתהכנסהציבורינעשתהפעילותלשיתוףהציבורבמגווןערוציתקשורת .ביוני 5112כחלק
ממסקנותצוות הבדיקה לאירועיםסביבתיים באזור מפרץחיפה,הוחלט לבחון בין היתר,את סוגיית פרסום
המידע הסביבתי ויכולתו של הציבור לקבל באופן נגיש מידע חשוב זה .בעקבות כך בוצע סקר צרכים של
הציבורשזכהלחשיפהשלכ-51,111איש .
בהתאםלתוצאותשהתקבלומבדיקהזו,ישפרהמשרדאתהמידעהסביבתיהמפורסםבאתרהאינטרנטבין
השארבנושאיםהבאים: 
א.

אירועיחירום–פרסוםמידעעלהיערכותומניעהשלאירועיחירום ופרטיםשלמוקדהחירוםהזמין
שניתןלפנותאליו .

ב.

מקורות הפליטה במפרץ חיפה ומצב איכות האוויר  -מהם החומרים הנפלטים וההשפעות
הבריאותיותשלהם.מהומצבאיכותהאווירבכלרגענתון,אילומזהמיםמנוטריםואלולא .

ג.

פעילות פיקוח ואכיפה –  המשרדיפרסםדוחפיקוחשנתי הכוללסיכוםשלסיוריהפיקוח,תוצאות
בדיקותהפתע,ופעולותאכיפהשבוצעועלידיהמשרדוהשיפור שחל בעקבותיהן.

ד.

פרסום נתוני ניטור רציף בארובות – כיום מותקנים  04מכשירי ניטור רציף ב  12מפעלים במפרץ.
מתוכם מפורסמים לציבור באתר האינטרנט של איגוד ערים מפרץ חיפה נתוני  25מכשירי ניטור
המותקנים בשמונה מפעלים .עד לסוף  5112יפורסמו לציבור בזמן אמת כל מכשירי הניטור הרציף
המותקניםבארובותהמפעליםבמפרץ.


המידעיוצגבאופןנגיש,פשוט,מובןומנותחלצדמתןהמידעהגולמילמומחים .
אחריותביצוע:המשרדלהגנתהסביבה 
לוחזמנים:שנה 
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נספח – 1
רשימת  62המפעלים העיקריים הפולטים מזהמים אורגניים נדיפים במפרץ המוסדרים באופן פרטני
בהתאם לתכנית זו
רשימה זו כוללת את המפעלים שבהם מבוצעת הסדרה פרטנית של הפליטות באמצעות דרישה לטכנולוגיההמיטבית
לצמצום פליטות בהתאם לדירקטיבה האירופית המעודכנת .ברשימה מופיעים מפעלי  Aגדולים החייבים בהיתר
פליטה לאוויר ומפעלי  Bקטנים יותר המוסדרים באמצעות תנאי רשיון עסק.


חלק א' :מפעלי A

 .1דורכימיקלים–כימיהומחזורממיסים 
 .5פזשמנים–כימיהומחזורממיסים 
 .7אלקון–טפולבפסולתמסוכנת 
 .2ביתזקוקחיפה–פטרוכימיה 
 .2גדיב–פטרוכימיה 
 .2כרמלאוליפינים(כאו"ל)–פטרוכימיה 
 .0שמניםבסיסייםחיפה(שב"ח)–פטרוכימיה 
 .4חיפהכימיקלים(חכ"ל)–ייצורדשנים 
 .2שמןתעשיות–מזון 
 .11תרותעשיותרוקחות–תרופות 
 .11תחנתהכוחחיפה–ייצורחשמל

חלק ב' :מפעלי B

אחסוןוניפוקכימיקליםאודלקים 
 .15גדותצפון–אחסוןוניפוקכימיקלים 
 .17גדותדרום–אחסוןוניפוקכימיקלים 
 .12גדותחרושתמזרח–אחסוןוניפוקכימיקלים 
 .12תש"ןקרייתחיים–אחסוןוניפוקדלקים

21


אחסוןוניפוקלמכליותכבישו/אואניות :
 .12תש"ןאלרואי–אחסוןוניפוקדלקים 
 .10תש"ןנמלהדלק()20 acers–אחסוןוניפוקדלקים 
 .14דלק–אחסוןוניפוקדלקים 
 .12פזנפט–אחסוןוניפוקדלקים 
 .51סונול–אחסוןוניפוקדלקים

מקורותנוספים :
 .51מט"שחיפה–טיפולבשפכים
 .55פרוטארום–מזון/כימיה 
 .57ביטום–אחסוןביטומןוייצורחומריאיטום
 .52פלרם–ייצורמשטחיפלסטיק(שימושבממיסים)
 .52טובופלסט-הדפסהעלאריזותפלסטיק(שימושבממיסים)*
 .52לגין-ייצוראריזותפחוהדפסהעלפחיות(שימושבממיסים)*

*שניהמפעליםנמצאיםבאותואתראךבבעלותשונה
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