
  
  
  

  

  מה באוויר

רסום לנהוג בשקיפות ציבורית הכוללת פ חברת נשר הינה חלק מהקהילה הסובבת אותה וסבורה כי מחובתה

והפצת מידע על עמידתה בדרישות סביבתיות מתקדמות. נשר תפרסם מידע זה באתר החברה שיעודכן באופן 

  שוטף. 

  

  2012דוח עבור חודש דצמבר  – 2013 ינואר חודש:

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 -ועל כ 1כבשן  מיליגרם למטר מעוקב בארובת 11.9 - כ עמד על דצמברהריכוז הממוצע במהלך חודש חלקיקים:

  .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  11.2

  

   

   

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב
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  2012דצמבר חודש  –ם ינתוני איכות אוויר סביבתי

  נכון למועד פרסום דיווח זה, טרם פורסם הדוח החודשי של המשרד להגנת הסביבה. 

  לכשיתאפשר. הנתונים יעודכנו

  .מתקני זיהום אווירשל חלקיקים חריגות שתי תחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, נרשמו ב

  

  2012 נובמברחודש  –ם ינתוני איכות אוויר סביבתי

בירושלים וחריגה אחת  10PMמערך הסביבה לחלקיקי על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו שתי חריגות 

מזרחיות והסעת במודיעין. חריגות אלה התקבלו כתוצאה מתנאים מטאורולוגים, אפיק ים סוף אשר גרם לזרימות 

  אבק מירדן.

  בנוסף, נרשמו חמש חריגות של תחמוצות חנקן בתחנות תחבורתיות בגוש דן.

מעל ערך הסביבה של הסוכנות  PM 2.5של חלקיקים נשימים עדינים יממתיות כמו כן, נרשמו מספר חריגות 

(טרם נקבע ערך סביבה בתקנות במדינת ישראל). החריגות  USAEPA -האמריקאית להגנה על הסביבה, ה

  נובעות משילוב של ריכוזי רקע בהשפעת התנאים המטאורולוגים ופליטות כלי רכב.

  :למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה

http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/nituravir112012_1.pdf  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  2  רמב"םיד 

  0  0  2  כרמי יוסף

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

0  0  1  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  2  ספרא

  0  0  אין נתונים  גליל מערבי

  0  0  1  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם

  75% -זמינות נתונים קטנה מ  0  כרמי יוסף
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  2012אוקטובר חודש  –ם ינתוני איכות אוויר סביבתי

חריגות אלה הן  .בירושלים PM10חריגות של חלקיקים נשימים שתי נרשמו על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

    רולוגים, אפיק ים סוף, אשר גרמו לזרימות אוויר מזרחיות והסעת אבק מירדן. אכתוצאה מתנאים מט

אביב חריגה אחת, בגבעתיים חריגה אחת, ברחובות -שעתיות של אוזון ; בתל- בנוסף, נרשמו חמש חריגות חצי

  שתי חריגות ובאשדוד חריגה אחת. 

 -הסביבה של ה מעל ערך PM2.5יממתית של חלקיקים נשימים עדינים  ותחריג ו מספרנרשמ ברוב חלקי הארץ

USEPA מכלי רכב של ריכוזי רקע ופליטות בהשפעת התנאים המטאורולוגים משילוב .  

  למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&en

DispWho=Articals^l7042&enZone=month_report  

  

  

  

  

  

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

0  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  2  ספרא

  0  0  אין נתונים  גליל מערבי

  0  0  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם

  0  0  0  כרמי יוסף  
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  במתקני הייצור של מפעלי נשר חלקיקים בדיקות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נשר רמלה

חלקיקים - דצמבר 2012

מתקןתאריך

תוצאת המדידה (מ"ג \ מקת"י) 
תקן : 10 (מ"ג \ מקת"י)

פחות מיכולת המדידהפחם דרום2.12.2012

0.7פחם צפון 4.12.2012

נשר הר-טוב

חלקיקים -נובמבר 2012

מתקןתאריך

תוצאת המדידה (מ"ג \ מקת"י) 
תקן : 50 (מ"ג \ מקת"י)

6.4גלם מזרחי 25.11.2012

נשר חיפה

חלקיקים - דצמבר 2012

מתקןתאריך

תוצאת המדידה (מ"ג \ מקת"י) 
תקן : 50 (מ"ג \ מקת"י)

6.7טחנת מלט 9 - אחרי אלקטרופילטר20.12.2012

2.8טחנת מלט 9 - אחרי בית שקים20.12.2012
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  נשר עם הפנים לקהילה

  

  2013ט''ו בשבט 
  נטיעות בפארק בנשר. - ראש השנה לאילנות 

בהתאם למסורת רבת שנים של נטיעות עם 

ילדי העיר, הזמנו השנה את תלמידי בי''ס 

''אחווה'' מרמלה. תלמידי כיתות ה בליווי 

הספר מורים ואורחים נוספים מנהלת בית 

שסייעו לילדים בנטיעות. בין האורחים, נציגי 

חב' תעבורה, שוטרים נציגי משטרת רמלה 

  ונציגי הנהלת נשר.

שתי תלמידות הקריאו קטעי קריאה לט''ו 

בשבט כפתיח לנטיעות. הילדים ציירו תמונות 

  יפהפיות שניתנו כשי לנציגים המלווים.

  

ועצי פרי, תאנים ורימונים הילדים נטעו עצי נוי 

שקיבלנו מחוות בית שמש לחינוך חקלאי. הבורות 

הוכנו עבורם מבעוד מועד, הילדים הוציאו הצמחים 

מהעציצים והכניסו לקרקע ,כיסו באדמה והשקו 

אותם במים. מזג האויר היה נפלא, האוירה היתה 

  חגיגית  והילדים והאורחים נטעו בשמחה רבה.

ם סיירו והודרכו במרכז המבקרים ה''נוטעים'' הצעירי

ובמפעל, ובתום הפעילות קיבלו שי, כובעים ומחזיקי 

מפתחות מחב' תעבורה ושקיות ממתקים ופירות 

        יבשים לט''ו בשבט ממרכז המבקרים בנשר.

  



  
  
  

  

  מה באוויר

רסום לנהוג בשקיפות ציבורית הכוללת פ חברת נשר הינה חלק מהקהילה הסובבת אותה וסבורה כי מחובתה

והפצת מידע על עמידתה בדרישות סביבתיות מתקדמות. נשר תפרסם מידע זה באתר החברה שיעודכן באופן 

  שוטף. 

  

  2013 ינוארדוח עבור חודש  – 2013 פברואר חודש:

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 -ועל כ 1כבשן  מיליגרם למטר מעוקב בארובת 13.0 - כ עמד על דצמברהריכוז הממוצע במהלך חודש חלקיקים:

  .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  9.4

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב
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  2013ינואר חודש  –ם ינתוני איכות אוויר סביבתי

  

  נכון למועד פרסום דיווח זה, טרם פורסם הדוח החודשי של המשרד להגנת הסביבה. 

  הנתונים יעודכנו לכשיתאפשר.

  .מתקני זיהום אוויר לא נרשמו חריגותתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, ב

  

  

  

  

  2012דצמבר חודש  –ם ינתוני איכות אוויר סביבתי

  נכון למועד פרסום דיווח זה, טרם פורסם הדוח החודשי של המשרד להגנת הסביבה. 

  הנתונים יעודכנו לכשיתאפשר.

  .מתקני זיהום אווירשל חלקיקים חריגות שתי תחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, נרשמו ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  רמב"םיד 

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  2  יד רמב"ם

  0  0  2  כרמי יוסף
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  2012 נובמברחודש  –ם ינתוני איכות אוויר סביבתי

בירושלים וחריגה אחת  10PMמערך הסביבה לחלקיקי על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו שתי חריגות 

במודיעין. חריגות אלה התקבלו כתוצאה מתנאים מטאורולוגים, אפיק ים סוף אשר גרם לזרימות מזרחיות והסעת 

  אבק מירדן.

  תחבורתיות בגוש דן.בנוסף, נרשמו חמש חריגות של תחמוצות חנקן בתחנות 

מעל ערך הסביבה של הסוכנות  PM 2.5של חלקיקים נשימים עדינים יממתיות כמו כן, נרשמו מספר חריגות 

(טרם נקבע ערך סביבה בתקנות במדינת ישראל). החריגות  USAEPA -האמריקאית להגנה על הסביבה, ה

  יטות כלי רכב.נובעות משילוב של ריכוזי רקע בהשפעת התנאים המטאורולוגים ופל

  :למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה

http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/nituravir112012_1.pdf  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

0  0  1  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  2  ספרא

  0  0  אין נתונים  גליל מערבי

  0  0  1  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם

  75% -זמינות נתונים קטנה מ  0  כרמי יוסף
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  במתקני הייצור של מפעלי נשר בדיקות חלקיקים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נשר הר-טוב

חלקיקים -ינואר 2013

מתקןתאריך

תוצאת המדידה (מ"ג \ מקת"י) 
תקן : 50 (מ"ג \ מקת"י)

1.9טחנת מלט 7.1.20136

7טחנת מלט 23.1.20135

4.3ארובה ראשית23.1.2013
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  נשר עם הפנים לקהילה

  פעילות סביבתית עם תלמידי מועצות ירוקות

  אזורית גזרמועצה 

  יום חורפי ומזג אויר נפלא סייע בידינו להנות מסדנא בנושא: אנרגיה מתחדשת

תלמידי נציגי מועצות ירוקות מבתי ספר גוונים, שדות איילון, שלהבת 

  בנים ושלהבת בנות ממועצה אזורית גזר השתתפו בסדנא.

  את הסדנא פתח פטר וייס ראש המועצה בברכות לילדים.

ת הסדנא בתצוגה והסברים על מספר דגמים שלי שהעבירה א

המנצלים את אנרגיית השמש והמים והדגימה באמצעות  תנור 

סולארי שבו התבשלו 

ביצים ואורז מהשמש. 

כמו כן הילדים בנו 

תנורים סולאריים 

  קטנים.

הסדנא נערכה בגינה, הילדים היו סקרנים ופעילים והיה 

  כיף.

  בחודש פברואר.ועוד קצת תמונות ממבקרינו המגוונים 

גדוד שחם המאומץ על ידי חברת נשר וחייליו הגיעו אלינו 

ליום עיון 

בנושא 

בטיחות, תלמידי בי''ס מרהט, תלמידי מרכז רון ורדי 

מראשל''צ וכן, גם 

העורב בא 

  לבקר...

  

  

  

  

תחילת הרשמה באתר לסיורי משפחות בפסח החל 

   .10.3.13מתאריך 



  
  
  

  

  מה באוויר

רסום לנהוג בשקיפות ציבורית הכוללת פ חברת נשר הינה חלק מהקהילה הסובבת אותה וסבורה כי מחובתה

והפצת מידע על עמידתה בדרישות סביבתיות מתקדמות. נשר תפרסם מידע זה באתר החברה שיעודכן באופן 

  שוטף. 

  

  2013 פברוארדוח עבור חודש  – 2013 מרץ חודש:

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 -ועל כ 1כבשן  למטר מעוקב בארובת מיליגרם 15.0 - כ עלעמד  דצמברהריכוז הממוצע במהלך חודש חלקיקים:

  .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  6.0

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב
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  2013פברואר חודש  –ם ינתוני איכות אוויר סביבתי

  נכון למועד פרסום דיווח זה, טרם פורסם הדוח החודשי של המשרד להגנת הסביבה. 

  הנתונים יעודכנו לכשיתאפשר.

  מתקני זיהום אוויר. החריג הברמלה, נרשמבתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר 

  מארוע אובך אזורי (הנתונים יעודכנו בעת פרסום דוח המשרד להגנת הסביבה) ותנובע חריגותה ,סיוננוימנ

  

  

    

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  יד רמב"ם



  

  

3

  2013ינואר חודש  –ם ינתוני איכות אוויר סביבתי

שעתיות של תחמוצות חנקן בתחנות הניטור -חצי על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו חריגות

התחבורתיות בגוש דן ובירושלים. כל החריגות התרחשו בשל שילוב בין פליטות מכלי רכב ותנאי יציבות 

חמצני בתחנה תחבורתית -אטמוספריים קשים. נרשמו גם שתי חריגות שעתיות מערך הסביבה של חנקן דו

  בירושלים.

. מספר החריגות הרב 10PMר בארץ נרשמו חריגות בודדות של חלקיקים נשימים בנוסף, במרבית תחנות הניטו

בשל  6-7/1/2013ביותר התקבל ב"תחנת עמיאל" שבתל אביב ובירושלים. רוב החריגות נרשמו בתאריכים 

  . סינופטיים םתנאי

 -כמו כן, נרשמו עליות מעל ערך הסביבה היממתי של של הסוכנות האמריקאית להגנה על הסביבה, ה

USAEPA  2.5(טרם נקבע ערך סביבה בתקנות במדינת ישראל) של ריכוזי חלקיקים נשימים עדינים PM מרבית .

לאזור מכיוון מצרים אשר גרמו במספר מקרים להסעת אבק טבעי  סינופטיים םקשורות בתנאי PM 2.5 - עליות ה

ובמספר מקרים אחרים להסעת אבק טבעי מכיוון ירדן. יצוין כי חלק מהעליות שנרשמו בגוש דן ניתן ליחס גם 

  לשילוב שבין פליטות תחבורתיות ותנאים מטאורולוגים אשר מנעו פיזור טוב של החלקיקים. 

  זן הקרובים לערך היעד.בתחנת הניטור התחבורתית "עירוני ד" נרשמו ריכוזים גבוהים של בנ

  :למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documentsאוויר/20%/איכות

nituravirjan2013.pdf  

בתחנת הניטור  מתקני זיהום אוויר לא נרשמו חריגותתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, ב

(כאמור לעיל החריגות נגרמות  ריגות מתקני זיהום אווירובתחנת הניטור כרמי יוסף נרשמו שתי חיד רמב"ם* 

  .לרוב מארועי אובך אזוריים)

מתקני זיהום אוויר בחליקים, היתה תקלה בינואר, בהם היו תנאים סינופטיים שיצרו חריגות  6-7בתאריכים   *

  במכשיר הניטור ביד רמב"ם. בשל כך לא נרשמו חרגיות מתקני זיהום אוויר בתחנת הניטור יד רמב"ם.

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  1  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

6  0  5  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  7  ספרא

  0  0  אין נתונים  גליל מערבי

  0  0  אין נתונים  מודיעין

  0  0  1  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  *0  יד רמב"ם

  0  0  2  כרמי יוסף
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  2012דצמבר חודש  –ם ינתוני איכות אוויר סביבתי

ניטור  שעתיות של תחמוצות חנקן בתחנת-על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו שלוש חריגות חצי

  בירושלים וחריגה בודדת בראשון לציון.

במהלך החודש ברוב אזורי הארץ נרשמו חריגות יממתיות של חלקיקים נשימים עדינים מעל ערך הסביבה של 

(טרם נקבע ערך סביבה בתקנות במדינת ישראל) של  USAEPA - הסוכנות האמריקאית להגנה על הסביבה, ה

  .PM 2.5ריכוזי חלקיקים נשימים עדינים 

  למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%90%D7%99

%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/nituravir122012.pdf  

  

 וירמתקני זיהום אושל חלקיקים חריגות שתי תחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, נרשמו ב

  .(חריגות מתקני חלקיקים נגרמות לרוב מארועי אובך אזוריים)

  

  

  

  

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

1  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  2  ספרא

  0  0  אין נתונים  גליל מערבי

  0  0  אין נתונים  מודיעין

  0  0  2  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  2  יד רמב"ם

  0  0  2  כרמי יוסף
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  במתקני הייצור של מפעלי נשר בדיקות חלקיקים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נשר רמלה

חלקיקים - פברואר 2013

מתקןתאריך

תוצאת המדידה (מ"ג \ מקת"י) 
תקן : 50 (מ"ג \ מקת"י)

0.7>פחם צפון 5.2.2013

1.0>טחנה 2 - אחרי אלקטרופילטר12.2.2013

5.5טחנת מלט 19.2.201312

4.3טחנת מלט 26.2.201312

נשר הר-טוב

חלקיקים -פברואר 2013

מתקןתאריך

תוצאת המדידה (מ"ג \ מקת"י) 
תקן : 50 (מ"ג \ מקת"י)

2.8חומר גלם מערבי 5.2.2013
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  הפנים לקהילהנשר עם 

 קהילה  - מפגש תעשיה 
  

פעמיים בשנה אנו נפגשים עם נציגי הקהילות הסובבות את המפעל, תושבים מרמלה, לוד 

  ומועצה אזורית גזר.
  

  והחל כמו תמיד בהתכנסות וכיבוד קל.  19.3.13 - המפגש נערך בתאריך ה

  

הפעם הרמנו כוסית לקראת חג הפסח הקרב ובא ולרגל 
לאחר   עזריאל פילרסדורף ד''רפרישתו לגימלאות של 

שנים רבות של עבודה ועשייה מבורכת בנשר, כסמנכ''ל 
ד''ר עמית איכות הסביבה של החברה,  ולמחליפו , 

  עם כניסתו לתפקיד, ולשניהם איחולי הצלחה.  מרמור
  

נתן סקירה על הנעשה  ד''ר עזריאל פילרסדורף

במפעל בנשר רמלה ותוכניות הפיתוח של 
החברה. במהלך הדיון התפתח דו שיח סביב 

  הנושאים השונים.
  הנושאים שהועלו לדיון:

  סטטוס היתר פליטה –חוק אוויר נקי  .1
 משמעויות סביבתיות עיקריות מהיתר הפליטה .2
 תחנת כוח .3
4. RDF 
 דו''ח אחריות תאגידית .5
 הרחבת מרכז המבקרים .6

  

, צלם מגזין ''מסע אחר'' שבהרצאתו המרתקת: ''קרנבלים, הראל סטוןאת הערב חתם מרצה אורח, 

  פסטיבלים וחגיגות בעולם'' המשלבת מופע אור קולי ומוסיקה, לקח אותנו למסע בתרבויות אחרות.
  תהלוכות ופסטיבלים עם המון צבע, פרחים מרהיבים, מסכות, תחפושות ומוסיקה.  

  נפלאה חושית חוויה



  
  

  

  

  מה באוויר

רסום לנהוג בשקיפות ציבורית הכוללת פ חברת נשר הינה חלק מהקהילה הסובבת אותה וסבורה כי מחובתה

והפצת מידע על עמידתה בדרישות סביבתיות מתקדמות. נשר תפרסם מידע זה באתר החברה שיעודכן באופן 

  שוטף. 

  

   2013 אפריל חודש:

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 -ועל כ 1כבשן  למטר מעוקב בארובת מיליגרם 17.3 - כ עלעמד  מרץהריכוז הממוצע במהלך חודש חלקיקים:

  .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  7.0

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב
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  2013מרץ חודש  –ם ינתוני איכות אוויר סביבתי

"רמז" שעתיות של תחמוצות חנקן בתחנת ניטור -חריגות חצי חמשעל פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו 

. כל החריגות התרחשו בשל שילוב בין פליטות מכלי רכב בירושליםבגוש דן ושתי חריגות בתחנת "בר אילן" 

  ותנאי יציבות אטמוספירית.

(במרבית תחנות הניטור) מספר חריגות של חלקיקים נשימים אזורי הארץ  רחביבנרשמו במהלך החודש 

)10PM עקב סופות אבק שפקדו את האזור. בתחנת "ספרא" בירושלים נרשם מספר החריגות הרב ביותר (

  (שבע חריגות). 

מעל ערך הסביבה של הסוכנות ) 2.5PM(עדינים בנוסף, נרשמו עליות רבות יחסית של חלקיקים נשימים 

ישראל) של ריכוזי  (טרם נקבע ערך סביבה בתקנות במדינת USAEPA -האמריקאית להגנה על הסביבה, ה

מרבית החריגות קשורות בתנאים סינופטים שגרמו להסעת אבק טבעי. חלק  .PM 2.5חלקיקים נשימים עדינים 

מהעליות שנשרשמו בגוש דן ניתן ליחס גם לשילוב שבין פליטות תחבורתיות ותנאים מטאורולוגים אשר מנעו 

  פיזור טוב של חלקיקים.

  יבה:למסמך המלא של המשרד להגנת הסב

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%90%D7%

99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/nitur032013.pdf  

  

. חריגות של חלקיקים מתקני זיהום אוויר חמש, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, נרשמו כרמי יוסףבתחנת הניטור, 

נגרמות לרוב מארועי אובך אזוריים וכפי שהוזכר לעיל, במהלך החודש פקדו את ישראל חריגות מתקני חלקיקים 

  מספר סופות אבק.

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

ד' עירוני 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

6  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  7  ספרא

  0  0  אין נתונים  גליל מערבי

  0  0  אין נתונים  מודיעין

  0  0  3  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם

  0  0  5  כרמי יוסף
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  2013פברואר חודש  –ם יסביבתינתוני איכות אוויר 

  נכון למועד פרסום דיווח זה, טרם פורסם הדוח החודשי של המשרד להגנת הסביבה. 

  הנתונים יעודכנו לכשיתאפשר.

  מתקני זיהום אוויר. החריג הברמלה, נרשמבתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר 

  מארוע אובך אזורי (הנתונים יעודכנו בעת פרסום דוח המשרד להגנת הסביבה) ותנובע חריגותה ,סיוננוימנ

  

  

    

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  יד רמב"ם
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  2013ינואר חודש  –ם ינתוני איכות אוויר סביבתי

שעתיות של תחמוצות חנקן בתחנות הניטור -חצי על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו חריגות

התחבורתיות בגוש דן ובירושלים. כל החריגות התרחשו בשל שילוב בין פליטות מכלי רכב ותנאי יציבות 

תחבורתית חמצני בתחנה -אטמוספריים קשים. נרשמו גם שתי חריגות שעתיות מערך הסביבה של חנקן דו

  בירושלים.

. מספר החריגות הרב 10PMבנוסף, במרבית תחנות הניטור בארץ נרשמו חריגות בודדות של חלקיקים נשימים 

בשל  6-7/1/2013ביותר התקבל ב"תחנת עמיאל" שבתל אביב ובירושלים. רוב החריגות נרשמו בתאריכים 

  . סינופטיים םתנאי

 -כמו כן, נרשמו עליות מעל ערך הסביבה היממתי של של הסוכנות האמריקאית להגנה על הסביבה, ה

USAEPA  2.5(טרם נקבע ערך סביבה בתקנות במדינת ישראל) של ריכוזי חלקיקים נשימים עדינים PM מרבית .

אשר גרמו במספר מקרים להסעת אבק טבעי לאזור מכיוון מצרים  סינופטיים םקשורות בתנאי PM 2.5 - עליות ה

ובמספר מקרים אחרים להסעת אבק טבעי מכיוון ירדן. יצוין כי חלק מהעליות שנרשמו בגוש דן ניתן ליחס גם 

  לשילוב שבין פליטות תחבורתיות ותנאים מטאורולוגים אשר מנעו פיזור טוב של החלקיקים. 

  "עירוני ד" נרשמו ריכוזים גבוהים של בנזן הקרובים לערך היעד.בתחנת הניטור התחבורתית 

  :למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה

rvices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documentshttp://www.sviva.gov.il/InfoSeאוויר/20%/איכות

nituravirjan2013.pdf  

בתחנת הניטור  מתקני זיהום אוויר לא נרשמו חריגותתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, ב

(כאמור לעיל החריגות נגרמות  ובתחנת הניטור כרמי יוסף נרשמו שתי חריגות מתקני זיהום אוויריד רמב"ם* 

  .לרוב מארועי אובך אזוריים)

היתה תקלה  בינואר, בהם היו תנאים סינופטיים שיצרו חריגות מתקני זיהום אוויר בחליקים, 6-7בתאריכים   *

  במכשיר הניטור ביד רמב"ם. בשל כך לא נרשמו חרגיות מתקני זיהום אוויר בתחנת הניטור יד רמב"ם.

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  1  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

6  0  5  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  7  ספרא

  0  0  אין נתונים  גליל מערבי

  0  0  אין נתונים  מודיעין

  0  0  1  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  *0  יד רמב"ם

  0  0  2  כרמי יוסף



  

  

5

  

  

  

  במתקני הייצור של מפעלי נשר בדיקות חלקיקים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נשר רמלה

חלקיקים - מרץ 2012

מתקןתאריך

תוצאת המדידה (מ"ג \ מקת"י) 
תקן : 50 (מ"ג \ מקת"י)

11.1טחנת מלט 12.3.201210

2.1טחנת מלט 19.3.20134
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  נשר עם הפנים לקהילה

  למדינת ישראל 65 -יום העצמאות ה
  

  כמו בכל שנה פתחנו ביום עצמאות את שערינו בפני משפחות ויחידים. 

לרגל יום העצמאות היו במפעל ובמרכז המבקרים פעילויות חוויתיות 

  וייחודיות וקהל רב ומגוון גדש את המקום, הפעילות הייתה לכל המשפחה.

באווירה חגיגית עם דגלים, מוסיקה, ארטיקים, סדנאות יצירה מחומרים 

ע וחומרים ממוחזרים, סיורים במפעל וסרט במרכז המבקרים בילינו שבטב

   את היום.

את ההדרכות באוטובוסים שסיירו במפעל 

העבירו חברי ההנהלה ומדריכים של מרכז 

המבקרים. הקהל התעניין שאל ולמד על 

  התעשייה שלנו והתפעל מהמפעל.

סדנאות יצירתיות מקסימות ריתקו את 

ם וההורים עשו ההורים והילדים. הילדי

עבודות יצירה נפלאות פרי דימיונם והיו גאים 

בתום עבודת ההדבקה והצביעה במוצר המוגמר. כמובן שעבודות 

   היצירה נלקחו הביתה בשמחה רבה.

כמו כל שנה לא יכולנו לקבל את כל הפונים אלינו ועל כך אנו 

  אים.מתנצלים ומקווים לראותכם באירועים הב

תמונות ומשובים מהאירוע אצלנו ביום נשתף אתכם במספר 

  .2013העצמאות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  

  מה באוויר

רסום לנהוג בשקיפות ציבורית הכוללת פ חברת נשר הינה חלק מהקהילה הסובבת אותה וסבורה כי מחובתה

והפצת מידע על עמידתה בדרישות סביבתיות מתקדמות. נשר תפרסם מידע זה באתר החברה שיעודכן באופן 

  שוטף. 

  

   2013 סקירה של חודש מאי –יוני  חודש:

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 -ועל כ 1כבשן  למטר מעוקב בארובת מיליגרם 14.3 -כ עלעמד  מאיהריכוז הממוצע במהלך חודש חלקיקים:

  .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  8.1

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב
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  2013מאי חודש  –ם ינתוני איכות אוויר סביבתי

) ברחבי הארץ, 10PMשל חלקיקים נשימים (חריגות  1-3על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו 

  כולן עקב הסעת אבק טבעי. 

 -, הקטנים מחלקיקים נשימים עדיניםלנרשמו עליות מעל ערך הסביבה היממתי במרבית האזורים בארץ כמו כן, 

  ), אשר גרמו להסעת אבק טבעי מכיוון מצרים וירדן לאזורינו. PM 2.5 מיקרון ( 2.5

, שיכנס לתוק 1.5.2013 -מיקרון נקבע ערך סביבה לראשונה בישראל ב 2.5לחלקיקים נשימים עדינים הקטנים מ

. ערך הסביבה הזה מופיע בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון)ף התשע"ג 1.1.2015 -ב

ן הסביבה של הסוכנות האמריקרית . בחודש זה עדיין הושוו ערכי החלקיקים הנשימים העדינים לתק2013 –

   . החל מחודש הבא תערך השוואה לערכים העתידיים החדשים.USEPA -להגנה על הסביבה ה

שעתיות בודדות של אוזון נמדדו בתחנות הבאות: גליל מערבי, פארק הכרמל וגוש -בנוסף, נרשמו חריגות שמונה

  עציון.

חמצני בתחנת הניטור -גה שעתית של חנקן דושעתית של תחמוצות חנקן וחרי-נרשמה גם חריגה חצי

  התחבורתית "בר אילן" בירושלים.

  :למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7

%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/nituravir052013.pdf   

  

מתקני זיהום אוויר ובתחנת הניטור  החריג הבתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, נרשמ

  כרמי יוסף נרשמו שתי חריגות מתקני זיהום אוויר (כאמור לעיל החריגות נגרמות לרוב מארועי אובך אזוריים).

  

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

1  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  2  ספרא

  0  0  אין נתונים  גליל מערבי

  0  0  אין נתונים  מודיעין

  0  0  2  שמשבית 

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  יד רמב"ם

  0  0  2  כרמי יוסף
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  2013 אפרילחודש  –ם ינתוני איכות אוויר סביבתי

, כולן בעקבות  10PMשתיים עד שלוש חריגות מהערך היממתי של על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו 

  סופות אבק. 

 USAEPA -כמו כן, נרשמו עליות מעל ערך הסביבה היממתי של הסוכנות האמריקאית להגנה על הסביבה, ה

 -. מרבית עליות הPM 2.5(טרם נקבע ערך סביבה בתקנות במדינת ישראל) של ריכוזי חלקיקים נשימים עדינים 

2.5 PM  הגבוה ביותר נרשם שהתרחשו במהלך חודש אפריל קשורות בתנאים הסינופטיים. מספר העליות

  " ונובעות גם שילוב של פליטות מכלי רכב ותנאי מזג אוויר.4בתחנות התחבורתיות בגש דן: "עירוני ד" ו "כביש 

לאפריל. חריגות  27 -חמצני בתחנת כרמל צרפתי ב-בנוסף, נרשמו חריגות בודדות של תחמוצות חנקן ונחקן דו

  הקשורים בפעילות בניה במקום.אלה נבעו ככל הנראה מאירועים מקומיים 

 :למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה

.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%90%D7%99http://www.sviva

%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/nitur042013.pdf  

  

ובתחנת  חריגות מתקני זיהום אווירשתי בתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, נרשמו 

  מתקני זיהום אוויר (כאמור לעיל החריגות נגרמות לרוב מארועי אובך אזוריים). החריג הנרשמהניטור כרמי יוסף 

  

  

  

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

2  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  3  ספרא

  0  0  אין נתונים  גליל מערבי

  0  0  אין נתונים  מודיעין

  אין נתונים  אין נתונים  2  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  2  יד רמב"ם

  0  0  1  כרמי יוסף



  

  

4

  

  

  2013מרץ חודש  –ם ינתוני איכות אוויר סביבתי

"רמז" שעתיות של תחמוצות חנקן בתחנת ניטור -חריגות חצי חמשעל פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו 

. כל החריגות התרחשו בשל שילוב בין פליטות מכלי רכב בירושליםבגוש דן ושתי חריגות בתחנת "בר אילן" 

  ותנאי יציבות אטמוספירית.

(במרבית תחנות הניטור) מספר חריגות של חלקיקים נשימים אזורי הארץ  רחביבנרשמו במהלך החודש 

)10PM עקב סופות אבק שפקדו את האזור. בתחנת "ספרא" בירושלים נרשם מספר החריגות הרב ביותר (

  (שבע חריגות). 

מעל ערך הסביבה של הסוכנות ) 2.5PM(עדינים בנוסף, נרשמו עליות רבות יחסית של חלקיקים נשימים 

(טרם נקבע ערך סביבה בתקנות במדינת ישראל) של ריכוזי  USAEPA -אמריקאית להגנה על הסביבה, הה

מרבית החריגות קשורות בתנאים סינופטים שגרמו להסעת אבק טבעי. חלק  .PM 2.5חלקיקים נשימים עדינים 

ורולוגים אשר מנעו מהעליות שנשרשמו בגוש דן ניתן ליחס גם לשילוב שבין פליטות תחבורתיות ותנאים מטא

  פיזור טוב של חלקיקים.

  למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%90%D7%

99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/nitur032013.pdf  

  

. חריגות של חלקיקים מתקני זיהום אוויר חמש, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, נרשמו כרמי יוסףבתחנת הניטור, 

נגרמות לרוב מארועי אובך אזוריים וכפי שהוזכר לעיל, במהלך החודש פקדו את ישראל חריגות מתקני חלקיקים 

  מספר סופות אבק.

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

ד' עירוני 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

6  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  7  ספרא

  0  0  אין נתונים  גליל מערבי

  0  0  אין נתונים  מודיעין

  0  0  3  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם

  0  0  5  כרמי יוסף
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  במתקני הייצור של מפעלי נשר בדיקות חלקיקים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נשר הר-טוב

חלקיקים -מאי 2013

מתקןתאריך

תוצאת המדידה (מ"ג \ מקת"י) 
תקן: 50 (מ"ג \ מקת"י)

1.7טחנת מלט 7.5.20135

נשר חיפה

חלקיקים -מאי 2013

מתקןתאריך

תוצאת המדידה (מ"ג \ מקת"י) 
תקן: 50 (מ"ג \ מקת"י)

6.3טחנת מלט 9 - אחרי אלקטרופילטר1.5.2013

10.5טחנת מלט 9 - אחרי בית שקים1.5.2013
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  נשר עם הפנים לקהילה

  יוזמת עמותת תעשיידע:

  מפעלי נשר למען קידום החינוך והתעשייה הירוקה

התקיימה תחרות הגמר של קורס  2013במאי  23בתאריך 

"עשייה בפארק תעשייה" שמובילה עמותת תעשיידע, זרוע 

  התעשיינים במפעל נשר שליד רמלה .החינוכית של התאחדות 

במהלך השנה מאות תלמידים מבתי ספר מאזורים בית שמש, 

רמלה ונשר לקחו חלק במיזם חשוב זה, שמטרתו לעודד את 

התלמידים לפתח פארקי תעשייה שישתלבו בקהילה בה הם 

מתקיימים ויפעלו באופן ירוק וסביבתי. לאורך הקורס התלמידים 

ין בין התעשייה לבין הסביבה ושמו דגש על למדו על קשרי הגומל

נושאים כגון: פסולת תעשייתית, נגישות הפארק, מקומות תעסוקה 

  לקהילה, קשרים בין המפעלים בפארק ועוד. 

קבוצות תלמידים הציגו את עבודותיהם המושקעות מול  11במהלך האירוע 

ונציגי  ועדת השופטים אשר הורכבה מנציגי מפעל נשר, נציגי משרד החינוך

  תעשיידע .

כמו כן הייתה תערוכה מרשימה ביותר של הדגמים שהתלמידים הכינו במהלך 

  השנה במסגרת הקורס. 

באירוע הסיום משה קפלינסקי, מנכ"ל נשר נשא דבריו מול קהל המשתתפים ולאחר מכן חולקו פרסים לקבוצות 

והחטיבה החדשה בכאבול זכו במקומות  הזוכות מכל קטגוריה. בתי הספר עידנים רמלה, הרצוג בית חשמונאי

  הראשונים בקטגוריות, דיאלוג בין סביבה ותעשייה, יצירתיות וחדשנות טכנולוגית.   

עמותת תעשיידע, זרוע החינוך של התאחדות התעשיינים, פועלת למען קידום וטיפוח יזמות וחדשנות של 

נוי חברתי שיסייע בצמיחה כלכלית עתידית התלמיד בתחומי התעשייה השונים, על מנת ליצור הזדמנות לשי

  עבור תלמידי ישראל.

שיתוף הפעולה בין תעשיידע למפעל נשר נמשך מזה שלוש שנים 

בהובלת  קובי רבינוביץ, סמנכ"ל משאבי האנוש בנשר ומטעם הצוות 

החינוכי של עמותת תעשיידע. הקורסים מועברים בבתי הספר ע"י 

  יוחד. מדריכי תעשיידע שהוכשרו לכך במ
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  2013אירוע סיום שנה תעשיידע 

  פארק תעשיה נשררשימת זוכים   
  

  על חדשנות טכנולוגית בפיתוח ושיפור פארק תעשיה
  שתי קבוצות –מקום שלישי 

  מספר
 מדריך עירבית ספר                          שם המצאה          

כמות 
  תלמידים

  
 סיון ברדוגו ראשון טביב משקף 2

5 

פארק  3
 רנין חגאזי טמרה טכנולוגי נעמת פארק החיים  החיים

7 

  

  מקום שני 
  מספר

 מדריך עירבית ספר                          שם המצאה          
כמות 
  תלמידים

  
 פרי לנו 10

חטחיבה חדשה 
 כאבול

 רנין חגאזי כאבול
7 

  
  

  תעשיהמקום ראשון על חדשנות טכנולוגית בפיתוח ושיפור פארק 
  

  מספר
 מדריך עירבית ספר                          שם המצאה          

כמות 
  תלמידים

9  
 

פארק משק 
 הדבש

 רנין חגאזי טמרה  אשכול פיס טמרה
7 

  
  

  על יצירתיות בפיתוח ושיפור פארק תעשיה
  מקום שלישי 

  מספר
 מדריך עירבית ספר                          שם המצאה          

כמות 
  תלמידים

  
 רקפת לוי רמלה ממ"ד הרין פארק הבדים 4

2 

8  
 אולגה בחוב בית חשמונאי הרצוג שילק

4 

  
  

  
  על יצירתיות בפיתוח ושיפור פארק תעשיהמקום שני 

  
  מספר

 מדריך עירבית ספר                          שם המצאה          
כמות 
  תלמידים

  
1 

Northcycle 
park 

 אולגה בחוב צרעה טובהר 
3 

  
  

  מקום ראשון על יצירתיות בפיתוח ושיפור פארק תעשיה
  



  

  

8

  מספר
 מדריך עירבית ספר                          שם המצאה          

כמות 
  תלמידים

5  
 ISOUND אולגה בחוב בית חשמונאי  הרצוג 

5 

  

  בכל קטגוריה) 2( אפשרי  על דיאלוג בין סביבה לתעשיה

  שתי קבוצות  - מקום שלישי  
  מספר

 מדריך עירבית ספר                          שם המצאה          
כמות 
  תלמידים

  
 אגרונומיה 7

ישיבת אהבת 

 ישראל
 חני קליין  בית שמש

5 

  

   על דיאלוג בין סביבה לתעשיהמקום שני 
  

  מספר
 מדריך עירבית ספר                          שם המצאה          

כמות 
  תלמידים

  
11 

גרין פלאסט 

 פארק
 ליאור ברוך רמלה לילנטל

10 

  
  

  מקום ראשון על דיאלוג בין סביבה לתעשיה
  מספר

 מדריך עירבית ספר                          שם המצאה          
כמות 
  תלמידים

  
 ענת בן טוב רמלה עידנים כימיקליום 6

4 

  
  
  
  
  
  



  
  

  

  

  מה באוויר

רסום לנהוג בשקיפות ציבורית הכוללת פ חברת נשר הינה חלק מהקהילה הסובבת אותה וסבורה כי מחובתה

והפצת מידע על עמידתה בדרישות סביבתיות מתקדמות. נשר תפרסם מידע זה באתר החברה שיעודכן באופן 

  שוטף. 

  

   2013 יוליסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 -ועל כ 1כבשן  למטר מעוקב בארובת מיליגרם 17.9 -כ עלעמד  יוליהריכוז הממוצע במהלך חודש  חלקיקים:

  .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  9.2

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב



  

  

2

  

  

  

  

  2013 יוליחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  נכון למועד פרסום דיווח זה, טרם פורסם הדוח החודשי של המשרד להגנת הסביבה. 

  הנתונים יעודכנו לכשיתאפשר.

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר.בתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם



  

  

3

 2013 יוניחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

) בתאריך 10PMחריגה אחת של חלקיקים נשימים ( העל פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמ

ברחבי הארץ עקב הסעת אבק טבעי. במרבית האזורים בארץ נשרמו עליה או שתיים של  9.6.2013

2.5PM מעל הערך היממתי של ה- USEPA  הנובע מתנאים סינופטים אשר גרמו להסעת אבק טבעי מכיוון

  מצרים וירדן לאזורנו.

בנוסף, נרשמה חריגה אחת (שמונה שעתית) של אוזון בתחנת גוש עציון. אוזון הינו מזהם שניוני הנוצר 

באזור מריאקציה של מזהמים אחרים וקרינת השמש. עיקר ריכוזי האוזון נוצרו מריאקציה של מזהמים שמקורם 

  מישור החוף. 

חמצנית. - בתחנת הניטור "בית אליעז" באזור חדרה נרשם ערך אחד השווה לערך הסביבה השעתי של גפרית דו

  ריכוז זה נובע מתחנת הכח "אורות רבין".

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%90%D7%

/nituravir062013.99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8

pdf  

של חלקיקים מתקני זיהום  החריג ה, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, נרשמויד רמב"ם כרמי יוסףת הניטור, ובתחנ

את  הנגרמות לרוב מארועי אובך אזוריים וכפי שהוזכר לעיל, במהלך החודש פקדחריגות מתקני חלקיקים . אוויר

  ישראל סופת אבק.

  

  

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  חנקן (תקן יממתי) תחמוצות  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

1  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  1  ספרא

  0  0  אין נתונים  גליל מערבי

  0  0  נתונים אין  מודיעין

  0  0  1  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  יד רמב"ם

  0  0  1  כרמי יוסף
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  2013מאי חודש  –ם ינתוני איכות אוויר סביבתי

) ברחבי הארץ, כולן עקב 10PMחריגות של חלקיקים נשימים ( 1-3על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו 

  הסעת אבק טבעי. 

 -כמו כן, במרבית האזורים בארץ נרשמו עליות מעל ערך הסביבה היממתי לחלקיקים נשימים עדינים, הקטנים מ

  ), אשר גרמו להסעת אבק טבעי מכיוון מצרים וירדן לאזורינו. PM 2.5מיקרון (  2.5

שיכנס לתוק  ,1.5.2013 -מיקרון נקבע ערך סביבה לראשונה בישראל ב 2.5לחלקיקים נשימים עדינים הקטנים מ

. ערך הסביבה הזה מופיע בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון)ף התשע"ג 1.1.2015 -ב

. בחודש זה עדיין הושוו ערכי החלקיקים הנשימים העדינים לתקן הסביבה של הסוכנות האמריקרית 2013 –

  רכים העתידיים החדשים. . החל מחודש הבא תערך השוואה לעUSEPA -להגנה על הסביבה ה

שעתיות בודדות של אוזון נמדדו בתחנות הבאות: גליל מערבי, פארק הכרמל וגוש -בנוסף, נרשמו חריגות שמונה

  עציון.

חמצני בתחנת הניטור -שעתית של תחמוצות חנקן וחריגה שעתית של חנקן דו-נרשמה גם חריגה חצי

  התחבורתית "בר אילן" בירושלים.

  :המשרד להגנת הסביבהלמסמך המלא של 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7

%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/nituravir052013.pdf   

  

ום אוויר ובתחנת הניטור בתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, נרשמה חריגה מתקני זיה

  כרמי יוסף נרשמו שתי חריגות מתקני זיהום אוויר (כאמור לעיל החריגות נגרמות לרוב מארועי אובך אזוריים).

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

1  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  2  ספרא

  0  0  אין נתונים  גליל מערבי

  0  0  אין נתונים  מודיעין

  0  0  2  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  יד רמב"ם

  0  0  2  כרמי יוסף
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נשר רמלה

חלקיקים - יולי 2013

תוצאת המדידה (מ"ג \ מקת"י)מתקןתאריך

1.9מאגר פחם דרום9.7.2013

9.1טחנת מלט 2 - אחרי בית שקים16.7.2013

8.5ארובה ראשית קו 23.7.20132

1.7מאגר פחם צפון 30.7.2013

  

  

  במתקני הייצור של מפעלי נשר בדיקות חלקיקים
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  נשר עם הפנים לקהילה

  במרכז המבקרים  2013פעילות קיץ 

  

במרכז המבקרים ארחנו את ילדי המועדוניות מלשכות הרווחה של העיר רמלה ומועצה 

  אזורית גזר.

ילדים,מדריכים ומלווים ישבו על  135-כ

ונהנו  מחצלות בדשא גינת מרכז המבקרים

  ממופע ייחודי.

מופע מדעי  -מופע של ''ד''ר מולקולה'' 

בשיתוף הילדים בנושא שיקוי החיים, מים, 

  תוך כדי ניסויים בנושא מים ואש.

הילדים שהיו קשובים ומרותקים השתתפו באופן פעיל בניסויים וצחקו עם ד''ר מולקולה תוך 

כדי עשיית הניסויים, הידיים הונפו גבוה גבוה כדי לענות על שאלות או לחילופין לאותת על 

  רצון להשתתף בניסוי. 

  

בתום המופע, הילדים נחלקו לקבוצות לסדנת יצירה מחומרים 

  ממוחזרים.

גזרו, ציירו והשחילו חרוזים והכינו מתחתיות של  הילדים

  בקבוקים מחזיקי מפתחות ססגוניים ויפים.

  

לסיום, הילדים קיבלו בשמחה ארטיקים טעימים ותיקי בד 

  שימושיים.

  

  היה כיף !



  
  

  

  

  מה באוויר

רסום לנהוג בשקיפות ציבורית הכוללת פ חברת נשר הינה חלק מהקהילה הסובבת אותה וסבורה כי מחובתה

והפצת מידע על עמידתה בדרישות סביבתיות מתקדמות. נשר תפרסם מידע זה באתר החברה שיעודכן באופן 

  שוטף. 

  

   2013 אוגוסטסקירה של חודש  – ספטמבר חודש:

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

ועל  1כבשן  למטר מעוקב בארובת מיליגרם 19.5 - כ עלעמד  אוגוסטהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

  .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  12.6 -כ

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב



  

  

2

  

  

  

  2013אוגוסט חודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  נכון למועד פרסום דיווח זה, טרם פורסם הדוח החודשי של המשרד להגנת הסביבה. 

  הנתונים יעודכנו לכשיתאפשר.

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר.בתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

משך מספר ימים במהלך החודש לא ניתן היה לקבל מידע ממד החלקיקים. התקלה דווחה למשרד להגנת ב

  הסביבה ותוקנה.

  

  

  

  2013יולי חודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  נכון למועד פרסום דיווח זה, טרם פורסם הדוח החודשי של המשרד להגנת הסביבה. 

  לכשיתאפשר.הנתונים יעודכנו 

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר.בתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  רמב"םיד 

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם
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 2013יוני חודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

 9.6.2013) בתאריך 10PMחריגה אחת של חלקיקים נשימים ( העל פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמ

מעל הערך  2.5PMברחבי הארץ עקב הסעת אבק טבעי. במרבית האזורים בארץ נשרמו עליה או שתיים של 

  הנובע מתנאים סינופטים אשר גרמו להסעת אבק טבעי מכיוון מצרים וירדן לאזורנו. USEPA -היממתי של ה

בנוסף, נרשמה חריגה אחת (שמונה שעתית) של אוזון בתחנת גוש עציון. אוזון הינו מזהם שניוני הנוצר 

באזור מריאקציה של מזהמים אחרים וקרינת השמש. עיקר ריכוזי האוזון נוצרו מריאקציה של מזהמים שמקורם 

  מישור החוף. 

חמצנית. - בתחנת הניטור "בית אליעז" באזור חדרה נרשם ערך אחד השווה לערך הסביבה השעתי של גפרית דו

  ריכוז זה נובע מתחנת הכח "אורות רבין".

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%90%D7%

/nituravir062013.99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8

pdf  

בתחנות הניטור, כרמי יוסף ויד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, נרשמה חריגה של חלקיקים מתקני זיהום 

אוויר. חריגות מתקני חלקיקים נגרמות לרוב מארועי אובך אזוריים וכפי שהוזכר לעיל, במהלך החודש פקדה את 

  ישראל סופת אבק.

  

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  חנקן (תקן יממתי) תחמוצות  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

1  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  1  ספרא

  0  0  אין נתונים  גליל מערבי

  0  0  נתונים אין  מודיעין

  0  0  1  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  יד רמב"ם

  0  0  1  כרמי יוסף



  

  

4

  

  

  

  במתקני הייצור של מפעלי נשר בדיקות חלקיקים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נשר רמלה

חלקיקים - אוגוסט 2013

תוצאת המדידה (מ"ג \ מקת"י)מתקןתאריך

22.5ארובה ראשית קו 6.8.20131



  
  
  

  

  מה באוויר

רסום לנהוג בשקיפות ציבורית הכוללת פ חברת נשר הינה חלק מהקהילה הסובבת אותה וסבורה כי מחובתה

והפצת מידע על עמידתה בדרישות סביבתיות מתקדמות. נשר תפרסם מידע זה באתר החברה שיעודכן באופן 

  שוטף. 

  

   2013 ספטמברסקירה של חודש  – אוקטובר חודש:

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 1כבשן  למטר מעוקב בארובת מיליגרם 13.5 - כ עלעמד  ספטמברהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

  .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  12.3 -ועל כ

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב



  

  

2

  

  

  

  2013 ספטמברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  נכון למועד פרסום דיווח זה, טרם פורסם הדוח החודשי של המשרד להגנת הסביבה. 

  הנתונים יעודכנו לכשיתאפשר.

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר.בתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

  

  

  2013אוגוסט חודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  נכון למועד פרסום דיווח זה, טרם פורסם הדוח החודשי של המשרד להגנת הסביבה. 

  הנתונים יעודכנו לכשיתאפשר.

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר.בתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

משך מספר ימים במהלך החודש לא ניתן היה לקבל מידע ממד החלקיקים. התקלה דווחה למשרד להגנת ב

  הסביבה ותוקנה.

  

  2013יולי חודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  נכון למועד פרסום דיווח זה, טרם פורסם הדוח החודשי של המשרד להגנת הסביבה. 

  הנתונים יעודכנו לכשיתאפשר.

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר.בתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  רמב"םיד 

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  יממתי)חלקיקים(תקן   

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  חנקן (תקן יממתי)תחמוצות   חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם



  

  

3

נשר הר-טוב

חלקיקים  -ספטמבר  2013   

מתקןתאריך

תוצאת המדידה  (מ"ג \ מקת"י) 
תקן: 50 (מ"ג \ מקת"י)

2.5ארובה ראשית3.9.2013

3ארובה ראשית3.9.2013

  

  

  

  

  במתקני הייצור של מפעלי נשר בדיקות חלקיקים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נשר רמלה

חלקיקים  -  ספטמבר  2013

תוצאת המדידה  (מ"ג \ מקת"י)מתקןתאריך

נמוך מסף יכולת המדידהטחנת מלט  17.9.201312
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  נשר עם הפנים לקהילה

        

  סוכות במרכז המבקרים בנשר

 

הוא חג מקראי ונחוג לזכר הימים שבני ישראל גרו בסוכות כשהיו בדרכם  ממצרים לארץ ישראל בעת סוכות 

  יציאת מצרים.

כמידי שנה נבנית סוכה על ידי עובדי מחלקת החצר שלנו בגינת מרכז המבקרים, אנחנו מקשטים אותה , סלומון, 

מזמינים משפחות לביקורים אצלנו . בחול עובד נשר אחראי לקניית וסידור ארבעת המינים כדת וכדין ואנו  

המועד סוכות ביקרו אותנו מאות אורחים, הורים וילדים שנהנו מהביקורים במרכז המבקרים והסיורים במפעל . 

  חלק מאורחינו שהו בסוכה לפני ואחרי הביקור וחלקם אף סעדו בה.

  

  

        

        
        

  הרשמה לסיורי משפחות בחנוכה
  

   12.11.13ההרשמה באתר שלנו תחל בתאריך  
  אנא ראו תאריך ושעה המתאימים לכם והרשמו לסיור.

  נשמח לארח אתכם
  להתראות



  
  

  

  

  מה באוויר

רסום לנהוג בשקיפות ציבורית הכוללת פ חברת נשר הינה חלק מהקהילה הסובבת אותה וסבורה כי מחובתה

והפצת מידע על עמידתה בדרישות סביבתיות מתקדמות. נשר תפרסם מידע זה באתר החברה שיעודכן באופן 

  שוטף. 

  

   2013 אוקטוברסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

ועל  1כבשן  למטר מעוקב בארובת מיליגרם 9.3 -כ עלעמד  אוקטוברהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

  .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  12.1 -כ

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב



  

  

2

  

  

  

  2013 אוקטוברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  נכון למועד פרסום דיווח זה, טרם פורסם הדוח החודשי של המשרד להגנת הסביבה. 

  לכשיתאפשר.הנתונים יעודכנו 

  .לחלקיקים מתקני זיהום אוויראחת  החריג הנרשמבתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

חריגות מתקני חלקיקים נגרמות לרוב מארועי אובך אזוריים וכפי שהוזכר לעיל, במהלך החודש פקדה את ישראל 

  סופת אבק.

  

  

  2013 ספטמברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  נכון למועד פרסום דיווח זה, טרם פורסם הדוח החודשי של המשרד להגנת הסביבה. 

  לכשיתאפשר.הנתונים יעודכנו 

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר.בתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  יד רמב"ם

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 500  (חל"ב) 298  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם

  0  0  0  גזר



  

  

3

  

  

  

  2013אוגוסט חודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  ) תחמוצות חנקן ואוזון.  10PMלא נרשמו חריגות של חלקיקים נשימים (על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

, שתיים באיגוד ערים אשדוד  )PM2.5נרשמו שלוש עליות מעל התקן העתידי של חלקיקים נשימים עדינים (

  ואחת בתחנת הניטור התחבורתית בחיפה. 

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.svivaaqm.net/Default.rtl.aspx  

  

  חריגות מתקני זיהום אוויר.לא נרשמו בתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

  

  

להגנת משך מספר ימים במהלך החודש לא ניתן היה לקבל מידע ממד החלקיקים. התקלה דווחה למשרד ב

  הסביבה ותוקנה.

  

  

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 940  (חל"ב) 560  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

0  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  0  ספרא

  0  0  0  גליל מערבי

  0  0  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם

  75% -זמינות נתונים נמוכה מ  75% -זמינות נתונים נמוכה מ  0  כרמי יוסף



  

  

4

נשר הר-טוב

חלקיקים -אוקטובר 2013  

מתקןתאריך

תוצאת המדידה (מ"ג \ מקת"י) 
תקן : 50 (מ"ג \ מקת"י)

1.7ארובה ראשית15.10.2013

  

  במתקני הייצור של מפעלי נשר בדיקות חלקיקים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נשר רמלה

חלקיקים - אוקטובר 2013

תוצאת המדידה (מ"ג \ מקת"י)מתקןתאריך

14.8טחנה 3 - אחרי אלקטרופילטר15.10.2013
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  נשר עם הפנים לקהילה

        

  רמלה נשר הדלקת נרות במפעל

 

כמידי שנה מפעל נשר רמלה ומרכז המבקרים מקיימים בחנוכה ערב 

לתושבים הגרים בישובים  הסמוכים למפעל ולעובדי החברה 

  ולמשפחותיהם.

פעילים חברתיים , אקי''ם , פעילי מרכז קשתות  -השתתפו בארוע: מרמלה 

השתתפו . תנועת נוער ''בני המושבים'' -מושב פדיה  -, מועצה אזורית גזר

 -וכאמור כאורחינו גם תלמידי המועצה הירוקה מבי''ס ממ''ד מוריה מחדרה

  .עובדי נשר ומשפחותיהם

  3.12.13 -הארוע התקיים בתאריך ה

  700 -סה''כ משתתפים :  כ

   בתוכנית:  התכנסות וכיבוד לחנוכה

ברכות : מנכ''ל נשר , מר משה קפלינסקי הדלקת החנוכיה ע''י נציגי 

המשתתפים בערב מופע משותף של אומן הבלונים ואקרובטיקה 

  .אוירית,להטוטי אש ובלונים

  

  

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

הארוע התקיים באולם ה''מערום מגרוף'' שמכיל כל 

השנה את אבן הגיר ואדמת החרסית ולכבוד הארוע 

עמלו אנשי המפעל להתאימו לקהל הרב שהשתתף 

נוכה , הילדים בערב זה. ברקע התנגנה מוסיקה לח

השתעשעו עם פנסי הלד שקיבלו והאירו בצבעים 

ססגוניים והמקום קושט בדגלי נשר ,דגלי ישראל 

  ולפידים שדלקו על ערימות חומר הגלם.



  
  

  

  

  מה באוויר

רסום לנהוג בשקיפות ציבורית הכוללת פ חברת נשר הינה חלק מהקהילה הסובבת אותה וסבורה כי מחובתה

והפצת מידע על עמידתה בדרישות סביבתיות מתקדמות. נשר תפרסם מידע זה באתר החברה שיעודכן באופן 

  שוטף. 

  

   2013 נובמברסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

ועל  1כבשן  למטר מעוקב בארובת מיליגרם 5.8 -כ עלעמד  אוקטוברהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

  .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  13.1 -כ

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב
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  2013 נובמברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

של תחמוצות חנקן. נשרמה חריגה יממתית בתחנת הניטור נרשמו חריגות על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

שעתיות בודדות בתחנות הניטור התחבורתיות -"תחנה מרכזית" בדרך לוינסקי בת"א. נרשמו גם חריגות חצי

  בערים הגדולות וכן בתחנות הכלליות דרך פתח תקווה וחולון. 

דרום תל אביב. חרגיה שעתית נרשמה גם בנוסף, נרשמו חריגות שעתיות של חנקן דו חמצני בתחנות הניטור ב

חמצני התקבלו בצירי -בקרון כיח במרכז ירושלים בסמוך לשוק "מחנה יהודה". החריגות השעתיות של חנקן דו

רכבי דיזל. באופן כללי, חריגות של תחמוצות חנקן וחנקן  –תחבורה סואנים בהם יש תנועה ערה של אוטובוסים 

  ליטות מכלי רכב ותנאי מזג אוויר.חמצני נרשמות כשילוב בין פ-דו

הריכוז נרשמה עלייה אחת מעל ערך היעד היממתי של בנזן בתחנה התחבורתית "עירוני ד" במרכז תל אביב. 

  הגבוה התקבל ביום בו נרשם זיהום אוויר גבוה מתחבורה

 המזרחי.), בנגב 10PMבמהלך החודש נרשמה חריגה בודדת, מערך הסביבה היממתי של חלקיקים נשימים (

החריגה התקבלה בעבקות תנאים סינופטים אשר גרמו להסעת אבק מכיוון ירדן. במרבית התחנות בדרום הארץ 

ומרכזה נרשמו באותו יום ריכוזי אבק בדרגת זיהום אוויר בינוניים. כמו כן, נרשמו במרבית תחנות הניטור ברחבי 

  ן של העליות התקבלו עקב ארועי האבק.הארץ עליות בודדות מעל ערך הסביבה היממתי העתידי. מרבית

  יחד עם זאת, במספר תחנות בעיקר תחבורתיות, יש עליות רבות יותר הנובעות גם מזיהום אוויר מתחבורה.

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%90%D7%

99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/nituravir112013.

pdf  

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר.תחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, ב

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 940  (חל"ב) 560  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  4  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

0  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0    0 0  ספרא

  0  0  0  גליל מערבי

  0  0  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם
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  2013 אוקטוברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

בודדות של תחמוצות חנקן בתחנות תחבורתיות בגוש דן. החריגות על פי המשרד להגנת הסביבה נרשמו חריגות 

הללו תוצאה של נפחי תנועה גדולים ותנאים מטאורולוגים אשר מקטינים את יכולת פיזור המהזמים הנפלטים 

  מכלי רכב.

). החריגות 10PMבנוסף, במהלך החודש נרשמו חריגות בודדות מערך הסביבה הייממתי של חלקיקים נשימים (

התקבלו באזור יהודה, שומרון, השפלה הפנימית והנגב. החריגות התקבלו בעקבות רוחות מזרחיות אשר גרמו 

להסעת אבק מכיוון ירדן. כמו כן נרשמו עליות בודדות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים 

)2.5 PM( התרחשו בשלושת הימים האחרונים של  במרבית התחנות של המשרד להגנת הסביבה. כל העליות

החודש בעקבות הסעת אבק טבעי לאזור. בתחנה המרכזית בתל אביב ובקרון כיח בירושלים נשרמו ארבע עליות 

מעל ערך הסביבה העתידי כאשר בשתי התחנות הנ"ל ניתן לשייך בסבירות גבוהה את הריכזוים הגבוהים לזיהום 

  אוויר מתחבורה.

חמצנית מעל ערך הסביבה השעתי של גופרית -ת עוקבות (שעתיים ברציפות) של גופרית דונרשמו גם שתי חריגו

   חמצנית. החריגות נמדדו בשעות הערב כאשר נשבה רוח ערה מכיוון בתי הזיקוק.-דו

  למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%90%D7%99

/nituravir102013.pdf%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8  

 .לחלקיקים מתקני זיהום אוויראחת  החריג הנרשמבתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

, כפי שצויין בסיכום החודשי של במהלך החודשוחריגות מתקני חלקיקים נגרמות לרוב מארועי אובך אזוריים 

  פקדה את ישראל סופת אבק. המשרד להגנת הסביבה,

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 940  (חל"ב) 560  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  0      0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

0  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  2  ספרא

  0  0  0  גליל מערבי

  0  0  1  מודיעין

  0  0  2  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  יד רמב"ם



  

  

4

  

  

  

  2013 ספטמברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה לא התקבלו חריגות מערכי הסביבה. 

  למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

ments/%D7%90http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Docu

%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/nitu

ravir092013.pdf  

  

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר.בתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

  

  

  

  

   

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 940  (חל"ב) 560  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

0  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  0  ספרא

  0  0  0  גליל מערבי

  0  0  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם

  0  0  0  כרמי יוסף
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  במתקני הייצור של מפעלי נשר בדיקות חלקיקים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

נשר הר-טוב

חלקיקים -נובמבר 2013  

מתקןתאריך

תוצאת המדידה (מ"ג \ מקת"י) 
תקן : 50 (מ"ג \ מקת"י)

4.7ארובה ראשית18.11.2013

5.3ארובה ראשית18.11.2013

3.1ארובה ראשית24.11.2013

5.6טחנת מלט 28.11.20135

נשר חיפה

חלקיקים -נובמבר 2013

מתקןתאריך

תוצאת המדידה (מ" ג \ מקת" י) 
תקן : 50 (מ" ג \ מקת" י)

1.8טחנת 8 - אחרי בית שקים 13.11.2013

מתחת לסף יכולת המדידה טחנה 8 - יניקה מס' 13.11.201310



  
  

  

  

  מה באוויר

רסום לנהוג בשקיפות ציבורית הכוללת פ חברת נשר הינה חלק מהקהילה הסובבת אותה וסבורה כי מחובתה

והפצת מידע על עמידתה בדרישות סביבתיות מתקדמות. נשר תפרסם מידע זה באתר החברה שיעודכן באופן 

  שוטף. 

  

   2013 דצמברסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 1כבשן  למטר מעוקב בארובת מיליגרם 11.3 -כ עלעמד  אוקטוברהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

  .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  9 -ועל כ

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב
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  2013 דצמברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

חריגות מערך הסביבה של חלקיקים  1-3במרבית תחנות הניטור  נרשמועל פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

). כל החריגות נבעו מתנאים סינופטים אשר גרמו להסעת אבק טבעית מכיוון ירדן וערב 10PMנשימים (

עליות מעל ערך הסביבה העתידי של  2-4כמו כן, במהלך החודש התקבלו במרבית תחנות הניטור   .הסעודית

). במספר תחנות, רובן באזורים עירוניים (בעיקר 2.5PMשל חלקיקים נשימים עדינים (המשרד להגנת הסביבה 

בגוש דן) נרשמו חמש עד שמונה עליות מעל ערך הסביבה. מרביתן של העליות נבעו מהסעת אבק טבעי כאשר 

הסעת באזורים העירוניים השילוב שבין הפליטות התחבורתיות והתעשייתיות, תנאים מטאורולוגים יציבים ו

  עליות מעל ערך הסביבה העתידי. 1-3האבק הטבעי תרמו לעוד 

שעתיות בודדות של תחמוצות חנקן בתחנות הניטור התחבורתיות בערים הגדולות  –בנוסף, נרשמו חריגות חצי 

כל החריגות מערכי הסביבה התקבלו בשל תנאי יציבות  וכן בתחנות הכלליות דרך פתח תקווה וחולון שבגוש דן.

ולוגיים אשר הטקינו את פוטנציאל פיזור המזהמים הנפלטים מתחבורה. חריגה בודדת של תחמוצות חנקן מטאור

חריגות שעתיות בתחנה המרכזית  4נרשמו  ככל הנראה בשל גורם מקומי התקבלה בתחנת בת הדר שבאשקלון.

  ייםהחדשה בת"א וחריגה אחת בדרך פ"ת. חריגות אלה התקבלו עקב תנאי יציבות מטאורולוג

חמצנית בתחנת הניטור של חברת חשמל באילת. ערך זה מקורו ככל -נרשמה חריגה שעתית אחת של גפרית דו

  מזרחית לאילת.-הנראה בתחנת הכח הירדנית הנמצאת דרומית

  למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%90%D7%99

uravir122013.pdf%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/nit  

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר.בתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 940  (חל"ב) 560  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  1  0  נתוניםאין 

עמיאל 

  (תחבורתי)

2  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  1  ספרא

  0  0  0  גליל מערבי

זמינות נתונים נמוכה   מודיעין

  %75 -מ

0  0  

  0  0  1  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  יד רמב"ם

 0  0  1  כרמי יוסף
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  2013 נובמברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

של תחמוצות חנקן. נשרמה חריגה יממתית בתחנת הניטור נרשמו חריגות על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

שעתיות בודדות בתחנות הניטור התחבורתיות -"תחנה מרכזית" בדרך לוינסקי בת"א. נרשמו גם חריגות חצי

  בערים הגדולות וכן בתחנות הכלליות דרך פתח תקווה וחולון. 

בנוסף, נרשמו חריגות שעתיות של חנקן דו חמצני בתחנות הניטור בדרום תל אביב. חרגיה שעתית נרשמה גם 

חמצני התקבלו בצירי -בקרון כיח במרכז ירושלים בסמוך לשוק "מחנה יהודה". החריגות השעתיות של חנקן דו

, חריגות של תחמוצות חנקן וחנקן רכבי דיזל. באופן כללי –תחבורה סואנים בהם יש תנועה ערה של אוטובוסים 

  חמצני נרשמות כשילוב בין פליטות מכלי רכב ותנאי מזג אוויר.-דו

הריכוז נרשמה עלייה אחת מעל ערך היעד היממתי של בנזן בתחנה התחבורתית "עירוני ד" במרכז תל אביב. 

  הגבוה התקבל ביום בו נרשם זיהום אוויר גבוה מתחבורה

 ), בנגב המזרחי.10PMה בודדת, מערך הסביבה היממתי של חלקיקים נשימים (במהלך החודש נרשמה חריג

החריגה התקבלה בעבקות תנאים סינופטים אשר גרמו להסעת אבק מכיוון ירדן. במרבית התחנות בדרום הארץ 

ברחבי ומרכזה נרשמו באותו יום ריכוזי אבק בדרגת זיהום אוויר בינוניים. כמו כן, נרשמו במרבית תחנות הניטור 

  הארץ עליות בודדות מעל ערך הסביבה היממתי העתידי. מרביתן של העליות התקבלו עקב ארועי האבק.

  יחד עם זאת, במספר תחנות בעיקר תחבורתיות, יש עליות רבות יותר הנובעות גם מזיהום אוויר מתחבורה.

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

ments/%D7%90%D7%http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Docu

99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/nituravir112013.

pdf  

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר.בתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 940  (חל"ב) 560  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  4  0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

0  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0    0 0  ספרא

  0  0  0  גליל מערבי

  0  0  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם
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  2013 אוקטוברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

על פי המשרד להגנת הסביבה נרשמו חריגות בודדות של תחמוצות חנקן בתחנות תחבורתיות בגוש דן. החריגות 

הללו תוצאה של נפחי תנועה גדולים ותנאים מטאורולוגים אשר מקטינים את יכולת פיזור המהזמים הנפלטים 

  מכלי רכב.

). החריגות 10PMבמהלך החודש נרשמו חריגות בודדות מערך הסביבה הייממתי של חלקיקים נשימים (בנוסף, 

התקבלו באזור יהודה, שומרון, השפלה הפנימית והנגב. החריגות התקבלו בעקבות רוחות מזרחיות אשר גרמו 

קיקים נשימים עדינים להסעת אבק מכיוון ירדן. כמו כן נרשמו עליות בודדות מעל ערך הסביבה העתידי של חל

)2.5 PM(  במרבית התחנות של המשרד להגנת הסביבה. כל העליות התרחשו בשלושת הימים האחרונים של

החודש בעקבות הסעת אבק טבעי לאזור. בתחנה המרכזית בתל אביב ובקרון כיח בירושלים נשרמו ארבע עליות 

בסבירות גבוהה את הריכזוים הגבוהים לזיהום  מעל ערך הסביבה העתידי כאשר בשתי התחנות הנ"ל ניתן לשייך

  אוויר מתחבורה.

חמצנית מעל ערך הסביבה השעתי של גופרית -נרשמו גם שתי חריגות עוקבות (שעתיים ברציפות) של גופרית דו

   חמצנית. החריגות נמדדו בשעות הערב כאשר נשבה רוח ערה מכיוון בתי הזיקוק.-דו

  בה:למסמך המלא של המשרד להגנת הסבי

n/Documents/%D7%90%D7%99http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformatio

%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/nituravir102013.pdf  

 .לחלקיקים מתקני זיהום אוויראחת  החריג הנרשמבתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

כפי שצויין בסיכום החודשי של , במהלך החודשוחריגות מתקני חלקיקים נגרמות לרוב מארועי אובך אזוריים 

  פקדה את ישראל סופת אבק. המשרד להגנת הסביבה,

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (תקן יממתי)  חלקיקים(תקן יממתי)  

  (חל"ב) 940  (חל"ב) 560  מיקרוגרם למ"ק 150  תקן

מרכז תל 

  אביב 

עירוני ד' 

  (תחבורתי)

  0      0  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

0  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0  0  2  ספרא

  0  0  0  גליל מערבי

  0  0  1  מודיעין

  0  0  2  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  יד רמב"ם
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  במתקני הייצור של מפעלי נשר בדיקות חלקיקים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נשר רמלה

חלקיקים - דצמבר 2013

תוצאת המדידה (מ" ג \ מקת" י)מתקןתאריך

6.3מגרסה 23.12.2013

נשר הר-טוב

חלקיקים -דצמבר 2013  

מתקןתאריך

תוצאת המדידה (מ"ג  \  מקת"י)  
תקן :  50  (מ"ג  \  מקת"י)

23.8חרסית1.12.2013

12.7גלם מזרחי 24.12.2013

10.3גלם מערבי 24.12.2013

נשר חיפה

חלקיקים -דצמבר 2013

מתקןתאריך

תוצאת המדידה (מ" ג \ מקת" י) 
תקן :  50  (מ" ג \ מקת" י)

1.6טחנה 9 - אחרי בית שקים 1.12.2013

9.7טחנה 8 - אחרי בית שקים 9.12.2013

2.2טחנה 8 - אחרי בית שקים 9.12.2013

7.1טחנה 9 - אחרי אלקטרופילטר11.12.2013

נמוך מסף יכולת המדידה טחנה 8 - יניקה מס' 22.12.201310
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  נשר עם הפנים לקהילה

  ארוע חנוכה

  

כמידי שנה מפעל נשר רמלה ומרכז המבקרים מקיימים בחנוכה ערב 

  לתושבים הגרים

  בישובים  הסמוכים למפעל ולעובדי החברה ולמשפחותיהם.

פעילים חברתיים , אקי''ם , פעילי מרכז  -השתתפו בארוע: מרמלה 

  קשתות ,

 תנועת נוער ''בני המושבים'' -מושב פדיה  - מועצה אזורית גזר

כאורחינו גם תלמידי המועצה הירוקה מבי''ס ממ''ד מוריה השתתפו 

  מחדרה

  עובדי נשר ומשפחותיהם -וכאמור

  3.12.13 -הארוע התקיים בתאריך ה

  700 -סה''כ משתתפים :  כ

  בתוכנית:  התכנסות וכיבוד לחנוכה

  ברכות : מנכ''ל נשר , מר משה קפלינסקי

  הדלקת החנוכיה ע''י נציגי המשתתפים בערב

  משותף של אומן הבלונים ואקרובטיקה אוירית,להטוטי אש ובלוניםמופע 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

הארוע התקיים באולם ה''מערום מגרוף'' שמכיל כל 

  השנה את אבן הגיר ואדמת החרסית

פעל להתאימו לקהל הרב ולכבוד הארוע עמלו אנשי המ

  שהשתתף בערב זה. ברקע התנגנה

מוסיקה לחנוכה , הילדים השתעשעו עם פנסי הלד 

  שקיבלו והאירו בצבעים ססגוניים

והמקום קושט בדגלי נשר ,דגלי ישראל ולפידים שדלקו 

  על ערימות חומר הגלם.
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