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 2015 נובמבר          

 ו"תשע כסלו          

 

 9710 -ס הר שכניה "ניטור איכות אויר בבי

 

י המשרד "נערכו אחת לשבועיים מדידות איכות אויר ע 2014דצמבר ו 2013בין החודשים ספטמבר 

מדידות נערכו כחלק מסקר ה. באמצעות חברת דיגום מוסמכת, להגנת הסביבה בבית הספר הר שכניה

במטרה ו אויר ארצי שערך המשרד וכלל מדידות של חומרים אורגניים נדיפים ומתכות כבדות באויר איכות

עונות השנה לאורך לקבל תמונת מצב על נוכחותם של מזהמים אלה באויר במקומות שונים בארץ 

 מאחר .מדובר במזהמים אותם מערך תחנות הניטור הפרוס ברחבי הארץ אינו מודד באופן רציף .השונות

במרכז הארץ ובמפרץ חיפה נבחרו בסקר זה , והונח מראש כי מרבית זיהום האויר מתרכז במישור החוף

אזורים בהם הונח מראש כי רמת המזהמים תהיה נמוכה יותר ואליהם יהיה  -" רקע"שתי נקודות דיגום 

שניה בבית נקודת רקע אחת מוקמה באריאל וה. ניתן להשוות את תוצאות הדיגום בשאר נקודות הדיגום

בית הספר הר שכניה נבחר בשל מיקומו באזור כפרי ללא מקורות זיהום קרובים . הספר הר שכניה

 .ומרוחק מצירי תחבורה ראשיים

 

 :המזהמים שנבדקו

 .וארסן כספית ,קדמיום ,ניקל ,כרום ,ונדיום ,עופרת - מתכות

 פורמאלדהיד ,בנזן ,בוטדיאן 1,3 ,כלוריד מתילן ,דיכלורואתאן 1,2 ,טריכלורואתילן - נדיפים אורגנים

 .פירן-א-בנזו - פוליארומטים

 

מתוצאות הדיגומים עולה כי איכות האויר בהר שכניה בהתייחס לפרמטרים שנדגמו : סיכום התוצאות

עד נמוכות מאד מהממוצע הארצי ומערכי במרבית המזהמים שנדגמו נמצאו תוצאות נמוכות . טובה מאד

 קובע אינו החוק .בלבד בריאותיים משיקולים ונקבעו אליהם להגיע שואפת שהמדינה םהם ערכי היעד ערכי)היעד 

 אלו ערכים .כיעד להשיגם לנסות מנת על הארוך בטווח לפעול יש ניתן שהדבר ככל אך ,מערכים אלו לחריגה איסור

 גבוהה יבתיתהסב הרמה בהם אזורים על להצביע ויכולים בסביבה האוויר איכות נוסף להערכת כמדד משמשים

 (.ח המשרד להגנת הסביבה"ההגדרה מתוך דו - אחרים לאזורים ביחס

נמדדו חריגות במזהם זה  בארץ אולם בכל נקודות הדיגום, במדידות הפורמלדהיד נמצאה חריגה רציפה

כאשר , פירן-דומה נמצאה במדידת בנזו אתמונה . שנמדדוהערך שנמדד בהר שכניה הוא הנמוך ביותר 

 .שאר נקודות המדידה בארץחלק מהדיגומים חרגו מערך היעד אך הערכים נמוכים מ

ברת כטעות מעבדה או אירוע חד פעמי שיכולה להיות מוס, במזהם קדמיום נמדדה חריגה חד פעמית

 .שמקורו אינו ידוע לנו
 

 .של המשרד להגנת הסביבה אח המל"לחץ כאן לקריאת הדו

י "תארים את תוצאות המדידות שנערכו בהר שכניה בהשוואה לערכי היעד שנקבעו עמצורפים גרפים המ

 .המשרד להגנת הסביבה לכל מזהם

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/ResearchAndPublications/Pages/Publications/P0801-P0900/P0806.aspx
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 .ערכי העופרת שנמדדו נמוכים מהממוצע לכלל הנקודות בסקר
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 .ערכי הונדיום שנמדדו נמוכים יחסית לשאר נקודות המדידה
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 .ערכי הכרום שנמדדו נמוכים ועומדים מתחת לממוצע של שאר נקודות הבדיקה

 

 

 
 

 .והערך השנתי מעט נמוך מהממוצע, ערכי הניקל שנמדדו נמצאו דומים לממוצע במדידה יממתית
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חריגה זו . נמדדה חריגה משמעותית מערך היעד היממתי( 27/10/2014)במדידה אחת של קדמיום 

בשאר המדידות הערכים נמוכים . ברת כטעות מדידה או אירוע זיהום חריג ונקודתייכולה להיות מוס

 .ותואמים לממוצע הארצי

 

 
 .ערכי הכספית במדידות השעתיות והשנתיות דומים לממוצע הארצי
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 .ערכי הארסן שנמדדו נמוכים מהממוצע הארצי
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אך , ודות הדיגום בהם לא נמדדו חריגותערכי דיכלוראתאן שנמדדו גבוהים מעט מהערך הממוצע לנק

 .נמוכים משמעותית מערכי היעד היממתיים והשנתיים

 

 
 

 .ערכי מתילן כלוריד שנמדדו דומים לממוצע הארצי למזהם זה
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 .ערכי בוטדיאן שנמדדו דומים לממוצעים הארציים לערך יממתי ושנתי למזהם זה
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אך יחסית לשאר נקודות הדיגום מדובר בערכים , ערך היעדעל  במזהם זה נמדדו ערכים יממתיים העולים

הערך השנתי שנמדד נמוך מערך היעד והנמוך ביותר בארץ למעט נקודת הדיגום . הנמוכים ביותר

 .באריאל שאף היא נקודת רקע

 

 
 

 .ערכי הבנזן שנמדדו נמוכים מערך היעד ודומים לממוצע הארצי
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במזהם זה נמצאו ערכים גבוהים מערך . מערך היעד במרבית הדיגומיםערכי פורמלדהיד נמצאו גבוהים 

הערכים בהר שכניה הם הנמוכים ביותר גם בערך היממתי וגם בירך , היעד בכל נקודות המדידה בארץ

 .השנתי

 

 
 

 .ערכי טריכלוראתילן שנמדדו נמצאו נמוכים באופן משמעותי מערך היעד במרבית נקודות הדיגום בארץ


