
  
  

  

  

  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. 

  

   2014 ינוארסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 -ועל כ 1כבשן  למטר מעוקב בארובת מיליגרם 4.7 -כ עלעמד  ינוארהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

 .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  6.7

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב
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  2014 ינוארחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

נרשמה חריגה אחת מתקני זיהום אוויר לחלקיקים. בתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

   .חריגות מתקני חלקיקים נגרמות לרוב מארועי אובך אזוריים

. בבחינת הנתונים הגולמיים בעת הוצאת דיווח זה טרם התפרסם הדוח החודשי של המשרד להגנת הסביבה

המתפרסמים באתר המשרד להגנת הסביבה (מנ"א) נראה כי בכל אזור המרכז היה ארוע אזורי קצר שגרם 

  לעליה בריכוזי האבק.

  

   

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

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

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  יד רמב"ם
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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 2.5PMל חלקיקים נשימים עדינים (המשרד להגנת הסביבה ש

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

סעת באזורים העירוניים השילוב שבין הפליטות התחבורתיות והתעשייתיות, תנאים מטאורולוגים יציבים וה

  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.

לוגיים אשר הטקינו את פוטנציאל פיזור המזהמים הנפלטים מתחבורה. חריגה בודדת של תחמוצות חנקן מטאורו

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

  יםהחדשה בת"א וחריגה אחת בדרך פ"ת. חריגות אלה התקבלו עקב תנאי יציבות מטאורולוגי

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:

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

%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/nituravir122013.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)

  1  0  אין נתונים

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 

  רמלהבאזור 

  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 נרשמו חריגות על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

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

  התחבורתיות 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:

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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  במתקני הייצור של מפעלי נשר בדיקות חלקיקים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נשר רמלה

חלקיקים - ינואר 2014

תוצאת המדידה (מ" ג \ מקת" י)מתקןתאריך

נמוך מסף יכולת המדידה תחנת כח חדשה 9.1.2014

נמוך מסף יכולת המדידה תחנת כח חדשה 9.1.2014

נמוך מסף יכולת המדידה תחנת כח חדשה 9.1.2014

נמוך מסף יכולת המדידה תחנת כח חדשה 9.1.2014

נשר הר-טוב

חלקיקים -ינואר 2014  

מתקןתאריך

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

4חרסית2.1.2014

נמוך מסף יכולת המדידה ארובה ראשית2.1.2014

3.3ארובה ראשית13.1.2014

4.6טחנה 22.1.20146
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  נשר עם הפנים לקהילה

  במפעל נשר ברמלה 2014נטיעות בט"ו בשבט 

  

תלמידי כיתות ה מבי''ס אחווה מרמלה ,נציגי משטרת רמלה ונציגי הנהלת נשר הוזמנו לנטיעות במפעל בהמשך 

  למסורת רבת שנים.

  שירים שהכינו לט''ו בשבט ויצאנו לנטיעות.  2טכס קצר פתח את האירוע . התלמידים הקריאו 

השטח שנבחר השנה לנטיעות הוא פארק נשר הצמוד למרכז 

המבקרים והגננים המסורים שלנו, הכינו עבורם את השטח, 

נחפרו בורות וליד כל בור הונח שתיל. הילדים והשוטרים נטעו 

שתילים עם בקבוקי מים שהוכנו מראש בשמחה והשקו את ה

  והחגיגה היתה גדולה.

בתום הנטיעות סיירו הילדים במפעל ובמרכז המבקרים ולמדו 

  על תעשיית הצמנט תוך שמירה על הסביבה.

הילדים התכבדו בשקיות ממתקים ופירות יבשים המסמלים 

  את החג ובאווירה חגיגית ושמחה חזרו לבית הספר.

  

  



  
  

  

  

  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. 

  

   2014 פברוארסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

ועל  1כבשן  למטר מעוקב בארובת מיליגרם 1.6 -כ עלעמד  פברוארהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

 .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  6.0 -כ

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב
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  2013 פברוארחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

עליות בודדות מעל ערך הסביבה היממתי העתידי. ניתן לייחס את נרשמו על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

אביב, ניתו ליחס את מרבית  –מרבית העליות להסעת אבק טבעי. יחד עם זאת, באזור התחנה המרכזית בתל 

ל ערך הסביבה של והעליות לשילוב שבין פליטות מתחבורה ותנאי יציבות מטאורולוגים. לא נרשמו עליות מ

) באף אחת מתחנות הניטור. מזהם זה קשור במעבר שקעים ברומטרים מעל מזרח 10PM( חלקיקים נשימים

הים התיכון. במהלך חודש פברואר לא פקדו את האזור מערכות משמעותיות ועל כן לא היתה הסעת אבק 

  לאזורינו. 

תוצאה  חריגות חצי שעתיות של תחמוצות חנקן בתחנות תחבורתיות. כל החריגות הינן 20 -נרשמו מעל ל

משולבת של פליטות תחבורתיות ותנאי יציבות מטאורולוגים שהקטינו את פוטנציאל פיזור המזהמים. כמו כן, 

  נרשמו חריגות שעתיות מערך הסביבה של חנקו דו חמצני.

  

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

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

  

  

  75% -** זמינות נתונים נמוכה מ

  

  

  

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  יממתי)תחמוצות חנקן (תקן   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  1  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0    0 0  ספרא

  0  0  0  גליל מערבי

  **  **  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם
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  2014 ינוארחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  

) 2.5ל פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים (ע

דן, בירושלים, באזור מפרץ חיפה ובאשדוד. עליות אלה נבעו גוש נרשמו עליות בבעיקר באזורים עירוניים. 

מהשילוב שבין פליטות תחבורתיות ותעשיתיות ותנאי יציבות מטאורולוגים שהקטינו את פוטנציאל פיזור 

ט ולא נרשמו עליות למעט אזור הדרום בו קשורות העליות בעיקר בהסעת עהחלקיקים. בשאר אזורי הארץ כמ

  אבק טבעי.

בתחנות נוספות בסביבה ם". בתחנת הניטור "יד רמב) 10PM(נרשמה חריגה אחת של חלקיקים נשימים 

בסביבה כגון רחובות, כרמי יוס, ומודעין נרשמו ריכוזים הקרובים לערך החריגה. ריכוזים אלה התקבלו ביום בודד 

המרכזי והשפלה. באופן כללי  עקב תנאים סינופטים אשר גרמו לעליה בריכוזי האבק הטבעי בעיקר באזור ההר

  ות ברוב האזורים קשור בעיקר בתנאים סינופטים שלא עודדו הסעת אבק לאזורינו.גהעדר החרי

בשל תנאי יציבות בערים הגדולות, התקבלו ) NOxשל תחמוצות החנקן (כל החריגות מערכי הסביבה 

התקבלה חריגה בודדת בתחנה המרכזית ) 2NOחמצני (- ופליטות תחבורתיות. בריכוזי החנקן הדומטאורולוגיים 

  החדשה בתל אביב.

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  

  נרשמה חריגה אחת מתקני זיהום אוויר לחלקיקים.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  1  יד רמב"ם



  

  

4

  2013 דצמברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

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

). כל החריגות נבעו מתנאים סינופטים אשר גרמו להסעת אבק טבעית מכיוון 10PMחלקיקים נשימים (

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

). במספר תחנות, רובן באזורים 2.5PMל חלקיקים נשימים עדינים (העתידי של המשרד להגנת הסביבה ש

עירוניים (בעיקר בגוש דן) נרשמו חמש עד שמונה עליות מעל ערך הסביבה. מרביתן של העליות נבעו מהסעת 

אבק טבעי כאשר באזורים העירוניים השילוב שבין הפליטות התחבורתיות והתעשייתיות, תנאים מטאורולוגים 

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

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.

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

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

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

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:

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

%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/nituravir122013.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)

  1  0  אין נתונים

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 

  רמלהבאזור 

  0  0  1  יד רמב"ם

 0  0  1  כרמי יוסף



  
  

  

  

  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. 

  

   2014 מרץסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 -ועל כ 1כבשן  למטר מעוקב בארובת מיליגרם 2.0 -כ עלעמד  מרץהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

 .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  5.7

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב



  

  

2

 

  2014 מרץחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

) בכל רחבי 10PMנרשמו חריגות מעל ערך הסביבה בחלקיקים נשימים (על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

  שהתקבלו הינן תוצאה של תנאים סינופטים אשר גרמו להסעת אבק לאזורינו.הארץ. כל החריכות 

חמצני מעל ערך הסיבה החצי שעתי. כל החריגות התקבלו בגושים -נרשמו חריגות של תחמוצות חנקן/חנקן דו

  האורבניים הגדולים של המדינה והן כתוצאה של השילוב שבין תנאי יציבות מטאורולוגית ופליטות תחבורתיות. 

  

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  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)

6  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים

  0  0  5  ספרא

  0  0  5  גליל מערבי

  0  0  8  מודיעין

  0  0  5  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  4  יד רמב"ם
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  2013 פברוארחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

עליות בודדות מעל ערך הסביבה היממתי העתידי. ניתן לייחס נרשמו על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

אביב, ניתו ליחס  –את מרבית העליות להסעת אבק טבעי. יחד עם זאת, באזור התחנה המרכזית בתל 

ל ערך ואת מרבית העליות לשילוב שבין פליטות מתחבורה ותנאי יציבות מטאורולוגים. לא נרשמו עליות מ

) באף אחת מתחנות הניטור. מזהם זה קשור במעבר שקעים ברומטרים 10PMהסביבה של חלקיקים נשימים (

רכות משמעותיות ועל כן לא היתה הסעת מעל מזרח הים התיכון. במהלך חודש פברואר לא פקדו את האזור מע

  אבק לאזורינו. 

חריגות חצי שעתיות של תחמוצות חנקן בתחנות תחבורתיות. כל החריגות הינן תוצאה  20 -נרשמו מעל ל

משולבת של פליטות תחבורתיות ותנאי יציבות מטאורולוגים שהקטינו את פוטנציאל פיזור המזהמים. כמו כן, 

  ערך הסביבה של חנקו דו חמצני.נרשמו חריגות שעתיות מ

  

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

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

  

 

  75% -** זמינות נתונים נמוכה מ

  

  

  

  

  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  1  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0    0 0  ספרא

  0  0  0  גליל מערבי

  **  **  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם
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  2014 ינוארחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  

) 2.5ל פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים (ע

ובאשדוד. עליות אלה נבעו דן, בירושלים, באזור מפרץ חיפה גוש נרשמו עליות בבעיקר באזורים עירוניים. 

מהשילוב שבין פליטות תחבורתיות ותעשיתיות ותנאי יציבות מטאורולוגים שהקטינו את פוטנציאל פיזור 

ט ולא נרשמו עליות למעט אזור הדרום בו קשורות העליות בעיקר בהסעת עהחלקיקים. בשאר אזורי הארץ כמ

  אבק טבעי.

בתחנות נוספות בסביבה ם". בתחנת הניטור "יד רמב) 10PM(נרשמה חריגה אחת של חלקיקים נשימים 

בסביבה כגון רחובות, כרמי יוס, ומודעין נרשמו ריכוזים הקרובים לערך החריגה. ריכוזים אלה התקבלו ביום בודד 

עקב תנאים סינופטים אשר גרמו לעליה בריכוזי האבק הטבעי בעיקר באזור ההר המרכזי והשפלה. באופן כללי 

  ברוב האזורים קשור בעיקר בתנאים סינופטים שלא עודדו הסעת אבק לאזורינו. ותגהעדר החרי

בשל תנאי יציבות בערים הגדולות, התקבלו ) NOxשל תחמוצות החנקן (כל החריגות מערכי הסביבה 

) התקבלה חריגה בודדת בתחנה המרכזית 2NOחמצני (- ופליטות תחבורתיות. בריכוזי החנקן הדומטאורולוגיים 

  בתל אביב.החדשה 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  

  נרשמה חריגה אחת מתקני זיהום אוויר לחלקיקים.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  1  יד רמב"ם
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  במתקני הייצור של מפעלי נשר בדיקות חלקיקים

  

  

  

  

נשר רמלה

חלקיקים - מרץ 2014

תוצאת המדידה (מ" ג \ מקת" י)מתקןתאריך

8.5ראשית 4.3.20142

7.1ראשית 5.3.20142

נשר הר-טוב

חלקיקים -מרץ 2014  

מתקןתאריך

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

13.7גלם מערבי 12.3.2014

17.4גלם מזרחי 12.3.2014



  
  

  

  

  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. 

  

   2014 אפרילסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 -ועל כ 1כבשן  למטר מעוקב בארובת מיליגרם 2.8 -כ עלעמד  אפרילהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

 .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  6.4

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב



  

  

2

 

  2014 אפרילחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  

) 2.5על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים (

של תנאים מטאורולוגים ופעילות עליות אלה נבעו משילוב באזור גום דן, ירושלים ויהודה ובאזור אשדוד. 

  אנתרופוגנית אשר גרמו לעליה בריכוזי הרקע של האבק.

בירושלים ובגוש עציון. חריגה זו קשורה בתנאים סינופטים  ) 10PMנרשמה חריגה אחת של חלקיקים נשימים (

  אשר גרמו להסעת אבק טבעי.

נרשמה חריגה בודדת בתחנת "בר אילן" בירושלים. חריגה זו נבעה משילוב של תנאים מטאורולוגים ופליטות 

  תחבורתיות.

  

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  

  .מתקני זיהום אוויר ותחריג ונרשמלא שבקרבת מפעל נשר ברמלה,  וכרמי יוסף ת הניטור, יד רמב"םובתחנ

  

  75% -** זמינות נתונים נמוכה מ

  

  

  

  

(תקן PM10 חלקיקים  

  יממתי)

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

  (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  

  אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים  כלל (תחבורתי)  ירושלים

  **    ** **  ספרא

  0  0  0  גליל מערבי

  0  0  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  יד רמב"ם

  0  0  0  כרמי יוסף
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  2014 מרץחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

) בכל 10PMנרשמו חריגות מעל ערך הסביבה בחלקיקים נשימים (על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

  הארץ. כל החריכות שהתקבלו הינן תוצאה של תנאים סינופטים אשר גרמו להסעת אבק לאזורינו. רחבי

חמצני מעל ערך הסיבה החצי שעתי. כל החריגות התקבלו בגושים -נרשמו חריגות של תחמוצות חנקן/חנקן דו

  פליטות תחבורתיות. האורבניים הגדולים של המדינה והן כתוצאה של השילוב שבין תנאי יציבות מטאורולוגית ו

  

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  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)

6  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים

  0  0  5  ספרא

  0  0  5  גליל מערבי

  0  0  8  מודיעין

  0  0  5  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  4  יד רמב"ם
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  2013 פברוארחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

עליות בודדות מעל ערך הסביבה היממתי העתידי. ניתן לייחס נרשמו על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

אביב, ניתו ליחס  –את מרבית העליות להסעת אבק טבעי. יחד עם זאת, באזור התחנה המרכזית בתל 

ל ערך וליות מאת מרבית העליות לשילוב שבין פליטות מתחבורה ותנאי יציבות מטאורולוגים. לא נרשמו ע

) באף אחת מתחנות הניטור. מזהם זה קשור במעבר שקעים ברומטרים 10PMהסביבה של חלקיקים נשימים (

מעל מזרח הים התיכון. במהלך חודש פברואר לא פקדו את האזור מערכות משמעותיות ועל כן לא היתה הסעת 

  אבק לאזורינו. 

נקן בתחנות תחבורתיות. כל החריגות הינן תוצאה חריגות חצי שעתיות של תחמוצות ח 20 -נרשמו מעל ל

משולבת של פליטות תחבורתיות ותנאי יציבות מטאורולוגים שהקטינו את פוטנציאל פיזור המזהמים. כמו כן, 

  נרשמו חריגות שעתיות מערך הסביבה של חנקו דו חמצני.

  

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

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

  

 

  75% -** זמינות נתונים נמוכה מ

  

  

  

  

  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  1  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  0  0  אין נתונים

  0    0 0  ספרא

  0  0  0  גליל מערבי

  **  **  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

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

  

  

  

  

  

  

נשר רמלה

חלקיקים - אפריל 2014

תוצאת המדידה (מ" ג \ מקת" י)מתקןתאריך

10.6ראשית 22.4.20142

נשר הר-טוב

חלקיקים -אפריל 2014  

מתקןתאריך

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

10.7גלם מזרחי 13.4.2014

13.1גלם מערבי 12.3.2014



  
  

  

  

  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. 

  

   2014 מאיסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 -ועל כ 1כבשן  מיליגרם למטר מעוקב בארובת1.4 -כ עמד על מאיהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

  .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  6.8

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב
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  2013 מאיחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

) 2.5על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים (

כרמל. העליות שנרשמו -והקריות, ירושלים ויהודה, אשדוד, אשקלון, עפולה ובאזור שרון באזור גוש דן, חיפה

בגוש דן,  6.5נבעו מתנאים מטאורולוגים, אשר גרמו להסעת אבק טבעי לאזורנו. בנוסף, נרשמו חריגות בתאריך 

סינופטים אשר  ). חריגות אלו קשורות גם הן בתנאים10PMכרמל של חלקיקים נשימים (-אשקלון ואזור שרון

  גרמו להסעת אבק טבעי.

  

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

ngReports.aspxhttp://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritori  

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר., שבקרבת מפעל נשר ברמלה, וכרמי יוסף ת הניטור, יד רמב"םובתחנ

  

 

  

  

  

  

  

  

  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  1  

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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  2014 אפרילחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  

) 2.5על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים (

של תנאים מטאורולוגים ופעילות עליות אלה נבעו משילוב באזור גום דן, ירושלים ויהודה ובאזור אשדוד. 

  אנתרופוגנית אשר גרמו לעליה בריכוזי הרקע של האבק.

בירושלים ובגוש עציון. חריגה זו קשורה בתנאים סינופטים  ) 10PMחריגה אחת של חלקיקים נשימים (נרשמה 

  אשר גרמו להסעת אבק טבעי.

נרשמה חריגה בודדת בתחנת "בר אילן" בירושלים. חריגה זו נבעה משילוב של תנאים מטאורולוגים ופליטות 

  תחבורתיות.

  

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  

  .מתקני זיהום אוויר ותחריג ונרשמלא שבקרבת מפעל נשר ברמלה,  וכרמי יוסף ת הניטור, יד רמב"םובתחנ

  

  75% -** זמינות נתונים נמוכה מ

  

  

  

  

  

(תקן PM10 חלקיקים  

  יממתי)

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (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  

  אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים  כלל (תחבורתי)  ירושלים

  **    ** **  ספרא

  0  0  0  גליל מערבי

  0  0  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  יד רמב"ם

  0  0  0  כרמי יוסף
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  2014 מרץחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

) בכל 10PMהסביבה בחלקיקים נשימים (נרשמו חריגות מעל ערך על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

  רחבי הארץ. כל החריכות שהתקבלו הינן תוצאה של תנאים סינופטים אשר גרמו להסעת אבק לאזורינו.

חמצני מעל ערך הסיבה החצי שעתי. כל החריגות התקבלו בגושים -נרשמו חריגות של תחמוצות חנקן/חנקן דו

  השילוב שבין תנאי יציבות מטאורולוגית ופליטות תחבורתיות.  האורבניים הגדולים של המדינה והן כתוצאה של

  

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  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)

6  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים

  0  0  5  ספרא

  0  0  5  גליל מערבי

  0  0  8  מודיעין

  0  0  5  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  4  רמב"ם יד
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  במתקני הייצור של מפעלי נשר בדיקות חלקיקים

  

  

  

  

  

   

נשר רמלה

חלקיקים - מאי 2014

תוצאת המדידה (מ" ג \ מקת" י)מתקןתאריך

2.1ראשית 20.5.20141

12.9טחנת מלט 25.5.201412
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  שר עם הפנים לקהילהנ

  למדינה 66 -יום העצמאות ה

שרב כבד פקד אותנו סמוך ליום העצמאות. דאגנו, איך נארח מאות מבקרים במזג אויר חם כל 

  כך. התמזל מזלנו ומזג האוויר האיר לנו פנים.

  נערכנו בעוד מועד לחגיגה  שהפכה כבר למסורת מידי שנה. 

התחלנו את היום עם 

סיורים במפעל. את 

הסיורים במפעל הדריכו, 

כמו בכל שנה חברי 

הנהלת החברה 

ומדריכים של מרכז 

  המבקרים. 

דגלי ישראל הונפו במפעל על המתקנים ובדרכים והמפעל 

  לבש חג. 

המלמד על תהליך  במרכז המבקרים צפו האורחים בסרט

הייצור של הצמנט, ההיסטוריה של המפעלים, טכנולוגיה  

  והשמירה על הסביבה.

צמד האומנים ''מילקי ומילקיטו'' שתפו אותנו בהפנינג נפלא 

  לילדים וכן, גם המבוגרים נהנו.

בגינת מרכז המבקרים היו פזורות פינות מגוונות וכל אחד 

  מילדי המשפחה  יכול היה להינות

ה שהוא אוהב. מתנפח ענק שמשך אליו את הילדים הקטנים והעליזים, עבודות  יצירה ממ

מחומרים ממוחזרים שהעסיקו בהנאה גם את הילדים וגם 

  את ההורים שהכינו בצוותא יצירות יפהפיות .

תחנה  -המרוץ למיליון

תחרותית נושאת 

פרסים המריצה את 

הילדים להשתתף 

  בפינה זו. 

 בנות ובנים הזדרזו 

לפינת האיפור, מי להתאפר ומי להדביק קעקועי נצנצים 

  (פרחים, פרפרים ועוד)  וכולם נראו מרוצים. 

''מילקי ומילקיטו''  הופיעו בפני הילדים עם הצגה והרבה מוסיקה , שירים, דגלים והילדים ישבו 

מרותקים וגם השתתפו בחגיגה הגדולה הזו ליום 

  העצמאות.

  

וכאילו בהזמנה מראש, המטס של חיל אויר טס מעלינו 

  בטיסה נמוכה ומאד מרשימה. 
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  ומה צריך עוד לחגיגת יום העצמאות? ארטיקים, אויר טוב וההנאה צרופה.

  נשתף אתכם בתמונות יפהפיות שצולמו על ידי הצלם דור נבו.

  והנכם מוזמנים בשנה הבאה לחגוג  אתנו ( ברישום מראש).



  
  

  

  

  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. 

  

   2014 יוניסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 7 -ועל כ 1כבשן  מיליגרם למטר מעוקב בארובת1.2 -כ עמד על יוניהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

  .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב
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  2014 יוניחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

) 2.5על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים (

באזור חיפה והקריות, גוש דן, ירושלים ויהודה, אשדוד, אשקלון,  4/6-5/6 -עקב סופת אבק קלה שהתרחשה ב

 30/6 -ופת האבק ועליה נוספת בכרמל. בבאר שבע נרשמו עליות בשל ס-נגב מזרחי, עמק יזראל ובאזור שרון

  עקב גורמים מקומיים. 

) ברוב חלקי 10PMנרשמו חריגות מהערך היממתי בחלקיקים נשימים (על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

  הארץ. חריגות אלה נבעו מסופת אבק קלה.

  נרשמה חריגה מהערך השומנה שעתי של אוזון בגוש עציון. תופעה האופיינית לעונת הקיץ.

  

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

 מתקני זיהום אוויראחת  החריג ה, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, נרשמוכרמי יוסף רמב"םת הניטור, יד ובתחנ

  נרשמה ביום בו נרשמו חריגות ברוב חלקי הארץ בשל סופת אבק קלה. החריגה .של חלקיקים

 

  

  

  

  

  

  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)

  אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

0  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים

  0  0  0  ספרא

  0  0  1  גליל מערבי

  0  0  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  רמב"ם יד

  0  0  1  כרמי יוסף



  

  

3

  2013 מאיחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים 

כרמל. -שרון) באזור גוש דן, חיפה והקריות, ירושלים ויהודה, אשדוד, אשקלון, עפולה ובאזור 2.5עדינים (

העליות שנרשמו נבעו מתנאים מטאורולוגים, אשר גרמו להסעת אבק טבעי לאזורנו. בנוסף, נרשמו חריגות 

). חריגות אלו קשורות גם הן 10PMכרמל של חלקיקים נשימים (-בגוש דן, אשקלון ואזור שרון 6.5בתאריך 

  בתנאים סינופטים אשר גרמו להסעת אבק טבעי.

  

   המשרד להגנת הסביבה:למסמך המלא של 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר., שבקרבת מפעל נשר ברמלה, וכרמי יוסף ת הניטור, יד רמב"םובתחנ

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  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  1  

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



  

  

4

  2014 אפרילחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  

) 2.5על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים (

של תנאים מטאורולוגים ופעילות עליות אלה נבעו משילוב באזור גום דן, ירושלים ויהודה ובאזור אשדוד. 

  אנתרופוגנית אשר גרמו לעליה בריכוזי הרקע של האבק.

בירושלים ובגוש עציון. חריגה זו קשורה בתנאים סינופטים  ) 10PMל חלקיקים נשימים (נרשמה חריגה אחת ש

  אשר גרמו להסעת אבק טבעי.

נרשמה חריגה בודדת בתחנת "בר אילן" בירושלים. חריגה זו נבעה משילוב של תנאים מטאורולוגים ופליטות 

  תחבורתיות.

  

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  

  .מתקני זיהום אוויר ותחריג ונרשמלא שבקרבת מפעל נשר ברמלה,  וכרמי יוסף ת הניטור, יד רמב"םובתחנ

  

  75% -** זמינות נתונים נמוכה מ

  

  

  

  

  

(תקן PM10 חלקיקים  

  יממתי)

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (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  

  אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים  כלל (תחבורתי)  ירושלים

  **    ** **  ספרא

  0  0  0  גליל מערבי

  0  0  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  יד רמב"ם

  0  0  0  כרמי יוסף



  

  

5

  

  

  במתקני הייצור של מפעלי נשר בדיקות חלקיקים

  

  

  

  

  

  

  

  

נשר רמלה

חלקיקים - יוני 2014

תוצאת המדידה (מ" ג \ מקת" י)מתקןתאריך

1.9פחם צפון 10.6.2014

נמוך מסף יכולת המדידה פחם דרום 10.6.2014

נמוך מסף יכולת המדידה תחנת כח - טורבינה 17.6.20141

14.7ארובה ראשית - 26.6.20141

נשר הר-טוב

חלקיקים -יוני 2014  

מתקןתאריך

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

2.9טחנה 11.6.20146

1.9טחנה 11.6.20145

נשר חיפה

חלקיקים -יוני 2014

מתקןתאריך

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

14טחנה 9 - אחרי אלקטרופילטר25.6.2014

4.8טחנה 9 - אחרי בית שקים 25.6.2014



  
  

  

  

  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. 

  

   2014 יליוסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 6.9 -ועל כ 1כבשן  מיליגרם למטר מעוקב בארובת1.3 - כ עמד על יליוהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

  .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב



  

  

2

 

  2014 יוליחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  

 חריגות בתחנות הניטור במהלך חודש יולי. נרשמו לא על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

  

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(תקן PM10 חלקיקים  

  יממתי)

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (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  

  אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים  כלל (תחבורתי)  ירושלים

  0    0 הנתונים בבדיקה  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



  

  

3

  2014 יוניחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים 

באזור חיפה והקריות, גוש דן, ירושלים  4/6-5/6 - ) עקב סופת אבק קלה שהתרחשה ב2.5עדינים (

ופת האבק כרמל. בבאר שבע נרשמו עליות בשל ס-ויהודה, אשדוד, אשקלון, נגב מזרחי, עמק יזראל ובאזור שרון

  עקב גורמים מקומיים.  30/6 -ועליה נוספת ב

) ברוב חלקי 10PMנרשמו חריגות מהערך היממתי בחלקיקים נשימים (על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

  הארץ. חריגות אלה נבעו מסופת אבק קלה.

  נרשמה חריגה מהערך השומנה שעתי של אוזון בגוש עציון. תופעה האופיינית לעונת הקיץ.

  

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

 מתקני זיהום אוויראחת  החריג ה, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, נרשמוכרמי יוסף ב"םת הניטור, יד רמובתחנ

  נרשמה ביום בו נרשמו חריגות ברוב חלקי הארץ בשל סופת אבק קלה. החריגה .של חלקיקים

 

  

  

  

  

  

  

  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)

  אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

0  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים

  0  0  0  ספרא

  0  0  1  גליל מערבי

  0  0  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  רמב"ם יד

  0  0  1  כרמי יוסף



  

  

4

  

  2013 מאיחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

) 2.5על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים (

כרמל. העליות שנרשמו -שרוןבאזור גוש דן, חיפה והקריות, ירושלים ויהודה, אשדוד, אשקלון, עפולה ובאזור 

בגוש דן,  6.5נבעו מתנאים מטאורולוגים, אשר גרמו להסעת אבק טבעי לאזורנו. בנוסף, נרשמו חריגות בתאריך 

). חריגות אלו קשורות גם הן בתנאים סינופטים אשר 10PMכרמל של חלקיקים נשימים (-אשקלון ואזור שרון

  גרמו להסעת אבק טבעי.

  

   המשרד להגנת הסביבה:למסמך המלא של 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר.שבקרבת מפעל נשר ברמלה,  ,וכרמי יוסף ת הניטור, יד רמב"םובתחנ

  

 

  

  

  

  

  

  

  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  1  

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



  

  

5

  

  

  במתקני הייצור של מפעלי נשר בדיקות חלקיקים

  

  

  

  

  

  

  

נשר רמלה

חלקיקים - יולי 2014

תוצאת המדידה (מ" ג \ מקת" י)מתקןתאריך

13.7טחנת מלט 1.7.201410



  
  

  

  

  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. 

  

   2014 אוגוסטסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 -ועל כ 1כבשן  מיליגרם למטר מעוקב בארובת 2.3 - כ עמד על אוגוסטהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

  .2 ןכבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  7.4

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב



  

  

2

 

  2014 אוגוסטחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

) 2.5על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים (

  תחנת קרון כי"ח.  –תחנה מרכזית בתח אביב, ובירושלים  - באזור גוש דן

העליות שנרשמו נבעו משילוב של תנאים מטאורולוגים ופעילות תחבורתית אשר גרמו לעליה ברכוזים של 

  חלקיקים.

  לא נרשמו חריגות נוספות.

  

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  אוויר.לא נרשמו חריגות מתקני זיהום , שבקרבת מפעל נשר ברמלה, וכרמי יוסף ת הניטור, יד רמב"םובתחנ

  

 

  

  

  

  

  

  

נשימים  חלקיקים  

  (תקן יממתי)

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (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



  

  

3

  2014 יוליחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  

 חריגות בתחנות הניטור במהלך חודש יולי. נרשמו לא על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

  

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(תקן PM10 חלקיקים  

  יממתי)

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (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  

  אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים  כלל (תחבורתי)  ירושלים

  0    0 הנתונים בבדיקה  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



  

  

4

  2014 יוניחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים 

באזור חיפה והקריות, גוש דן, ירושלים  4/6-5/6 - ) עקב סופת אבק קלה שהתרחשה ב2.5עדינים (

ופת האבק כרמל. בבאר שבע נרשמו עליות בשל ס-ויהודה, אשדוד, אשקלון, נגב מזרחי, עמק יזראל ובאזור שרון

  עקב גורמים מקומיים.  30/6 -ועליה נוספת ב

) ברוב חלקי 10PMנרשמו חריגות מהערך היממתי בחלקיקים נשימים (על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

  הארץ. חריגות אלה נבעו מסופת אבק קלה.

  נרשמה חריגה מהערך השומנה שעתי של אוזון בגוש עציון. תופעה האופיינית לעונת הקיץ.

  

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

 מתקני זיהום אוויראחת  החריג ה, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, נרשמוכרמי יוסף רמב"םת הניטור, יד ובתחנ

  נרשמה ביום בו נרשמו חריגות ברוב חלקי הארץ בשל סופת אבק קלה. החריגה .של חלקיקים

 

  

  

  

  

  

  

  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)

  אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים

עמיאל 

  (תחבורתי)

0  0  0  

כלל   ירושלים 

  (תחבורתי)

  אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים

  0  0  0  ספרא

  0  0  1  גליל מערבי

  0  0  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  1  רמב"ם יד

  0  0  1  כרמי יוסף



  
  

  

  

  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. 

  

   2014 ספטמברסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

ועל  1כבשן  מיליגרם למטר מעוקב בארובת 1.7- כ עמד עלספטמבר הריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

  .2 ןכבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  5.5 -כ

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב



  

  

2

  2014 ספטמברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

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

  .לא נרשמו חריגותבתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

  

  

  2014 אוגוסטחודש  –תוני איכות אוויר סביבתיים נ

) 2.5על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים (

  תחנת קרון כי"ח.  –תחנה מרכזית בתח אביב, ובירושלים  - באזור גוש דן

עילות תחבורתית אשר גרמו לעליה ברכוזים של העליות שנרשמו נבעו משילוב של תנאים מטאורולוגים ופ

  חלקיקים.

  לא נרשמו חריגות נוספות.

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר., שבקרבת מפעל נשר ברמלה, וכרמי יוסף ת הניטור, יד רמב"םובתחנ

  

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

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

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

  0  0  0  יד רמב"ם

נשימים  חלקיקים  

  (תקן יממתי)

  חצי שעתי) תחמוצות חנקן (תקן  תחמוצות חנקן (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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  2014 יוליחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

  

 חריגות בתחנות הניטור במהלך חודש יולי. נרשמו לא על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

  

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  

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

  

  

  

  

  

  

  

(תקן PM10 חלקיקים  

  יממתי)

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (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  

  אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים  כלל (תחבורתי)  ירושלים

  0    0 הנתונים בבדיקה  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



  
  

  

  

  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. 

  

   2014 אוקטוברסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

ועל  1כבשן  מיליגרם למטר מעוקב בארובת 4.8-כ עמד על אוקטוברהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

  .2 ןכבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  10.6 -כ

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב
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  2014 אוקטוברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

) 2.5(על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים 

  עירוני ד'.  –באזור התחנה במרכזית בתל אביב ובתחנת המדידה 

   "בר אילן" בירושלים. בתחנה תחבורתית )NOX(וכן נרשמה חריגה אחת מעל ערך הסביבה של תחמוצות החנקן 

לעליה בריכוזים של  העליות שנרשמו נבעו משילוב של תנאים מטאורולוגים ופעילות תחבורתית אשר גרמו

  חלקיקים.

  .בשאר המזהמים לא נרשמו חריגות בתחנות הניטור

  למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

MoritoringReports.aspxhttp://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/Air  

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

(תקן PM10 חלקיקים  

  יממתי)

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (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  

  0    0  0  ספרא  ירושלים

  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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 2014 ספטמברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

) 2.5על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים (

  חולון, בני ברק ובאזור התחנה במרכזית בתל אביב.  –באזור גוש דן 

העליות שנרשמו נבעו משילוב של תנאים מטאורולוגים ופעילות תחבורתית אשר גרמו לעליה ברכוזים של 

  חלקיקים.

מהסעת כנראה באילת נרשמה חריגה אחת מעל ערך הסביבה השעתי של גפרית דו חמצנית. ערך זה נובע 

  מזהמים שנפלטו מתחנת הכוח הירדנית.

  בשאר המזהמים לא נרשמו חריגות בתחנות הניטור בחודש ספטמבר.

  למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  .יגותלא נרשמו חרבתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

  

  

   

נשימים  חלקיקים  

  (תקן יממתי)

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (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  

  0    0 0  ספרא  ירושלים 

  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



  

  

4

  2014 אוגוסטחודש  –תוני איכות אוויר סביבתיים נ

על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים 

  תחנת קרון כי"ח.  –תחנה מרכזית בתח אביב, ובירושלים  - ) באזור גוש דן2.5עדינים (

העליות שנרשמו נבעו משילוב של תנאים מטאורולוגים ופעילות תחבורתית אשר גרמו לעליה ברכוזים של 

  חלקיקים.

  לא נרשמו חריגות נוספות.

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר., שבקרבת מפעל נשר ברמלה, וכרמי יוסף ת הניטור, יד רמב"םובתחנ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נשימים  חלקיקים  

  (תקן יממתי)

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (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  

  0    0 0  ספרא  ירושלים

  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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  בדיקות חלקיקים במתקני הייצור של מפעלי נשר

  

  

נשר הר-טוב

חלקיקים -אוקטובר 2014  

מתקןתאריך

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

2.32כבשן 22.10.2014

15.66חרסית27.10.2014

6.47גלם מערבי 27.10.2014



  
  

  

  

  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. 

  

   2014 נובמברסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 -ועל כ 1כבשן  מיליגרם למטר מעוקב בארובת 5.6-כ עמד על נובמברהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

  .2 ןכבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  11.7

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב
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  2014 נובמברחודש  –תוני איכות אוויר סביבתיים נ

) 2.5על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים (

כל  .בר אילן, בכפר מסריק, בבני ברק ובבאר שבעתחנת  –תחנה מרכזית בתח אביב, בירושלים  -באזור גוש דן 

יחד עם זאת, יש להוסיף  טבעי.החריגות למעט אלה שבתחנה המרכזית בת"א התקבלו בעיקר בשל הסעת אבק 

של חלקיקים עקב פליטות  כי בירושלים ובגוש דן בנוסף להסעת האבק הטבעי קיימת העשרה נוספת

החלקיקים הנשימים העדינים ובשל כך  תחבורתיות. תרומה זו גרמה ל"דחיפה" כלפי מעלה של סה"כ ריכוזי

  התקבלו עליות מעל התקן העתידי בגוש דן ומרכז ירושלים.

בבני ברק, תחנה מרכזית בתחנות הניטור  )NOX(נרשמו חריגות מעל ערך הסביבה של תחמוצות החנקן וסף, נב

כל החריגות בגוש דן התקבלו עקב שילוב של פליטות בכלי רכב .2בתל אביב, דרך פתח תקווה ובתחנת כביש 

 חריגה זו נגרמה ככלבאילת.  הנרשמה חריגה אחת מעל ערך הסביבכמו כן,  ותנאי פיזור מטאורולוגים גרועים.

  בשגב שלום נרשמה חריגה אחת של חנקן דו חמצני כתוצאה מפעילות מקומית.  הנראה בשל פעילות מקומית.

העליות שנרשמו נבעו משילוב  חריגות מעל ערך היעד של בנזן. 6בתחנה תחבורתית "עצמאות" בחיפה נרשמו 

  לעליה בריכוזיו של מזהם זה. רמושל תנאים מטאורולוגים ופעילות תחבורתית אשר ג

באילת נרשמה חריגה אחת מעל ערך הסביבה השעתי של גפרית דו חמצנית. ערך זה מקורו כפי הנראה מהסעת 

  . מזרחית לאילת מזהמים שנפלטו מתחנת הכוח הירדנית, הנמצאת דרומית

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר. , שבקרבת מפעל נשר ברמלה,וכרמי יוסף ת הניטור, יד רמב"םובתחנ

  

  

  

  

נשימים  חלקיקים  

  (תקן יממתי)

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (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  

  0    0 0  ספרא  ירושלים

  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



  

  

3

  

  

  

  2014 אוקטוברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

) 2.5(על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים 

  עירוני ד'.  –באזור התחנה במרכזית בתל אביב ובתחנת המדידה 

   "בר אילן" בירושלים. בתחנה תחבורתית )NOX(וכן נרשמה חריגה אחת מעל ערך הסביבה של תחמוצות החנקן 

לעליה בריכוזים של  העליות שנרשמו נבעו משילוב של תנאים מטאורולוגים ופעילות תחבורתית אשר גרמו

  חלקיקים.

  .בשאר המזהמים לא נרשמו חריגות בתחנות הניטור

  למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  

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

  

  

  

  

  

  

(תקן PM10 חלקיקים  

  יממתי)

  חצי שעתי)תחמוצות חנקן (תקן   תחמוצות חנקן (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  

  0    0  0  ספרא  ירושלים

  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



  

  

4

  

  

  

 2014 ספטמברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

) 2.5על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים (

  חולון, בני ברק ובאזור התחנה במרכזית בתל אביב.  –באזור גוש דן 

מטאורולוגים ופעילות תחבורתית אשר גרמו לעליה ברכוזים של העליות שנרשמו נבעו משילוב של תנאים 

  חלקיקים.

מהסעת כנראה באילת נרשמה חריגה אחת מעל ערך הסביבה השעתי של גפרית דו חמצנית. ערך זה נובע 

  מזהמים שנפלטו מתחנת הכוח הירדנית.

  בשאר המזהמים לא נרשמו חריגות בתחנות הניטור בחודש ספטמבר.

  המשרד להגנת הסביבה:למסמך המלא של 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  .לא נרשמו חריגותנשר ברמלה, בתחנת הניטור, יד רמב"ם, שבקרבת מפעל 

  

  

 

נשימים  חלקיקים  

  (תקן יממתי)

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (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  

  0    0 0  ספרא  ירושלים 

  0  0  0  מערבי גליל

  0  0  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

 0  0  0  יד רמב"ם

  0  0  0  כרמי יוסף



  
  

  

  

  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. 

  

   2014 דצמברסקירה של חודש 

  מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 -ועל כ 1כבשן  מיליגרם למטר מעוקב בארובת 6.9-כ עמד על דצמברהריכוז הממוצע במהלך חודש   : חלקיקים

  .2 ןכבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  11.3

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1ארובת כבשן 

 2כבשן  תארוב
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 2014 דצמברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים במהלך החודש על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

עפולה, קריית בנימין, רמז , שדרות, קריית מלאכי, 2בתחנה המרכזית בתל אביב, כביש ) 2.5נשימים עדינים (

כל , תחנת בר אילן (ירושלים), אשדוד, מודיעין, גדרה ותחנת עצמאות באזור מפרץ חיפה., באר שבע)בני ברק(

לעומת זאת,  טבעי. חוץ לגושים האורבניים של גוש דן וירושלים, התקבלו עקב הסעת אבקהחריגות שהתקבלו מ

  הפליטות התחבורתיות. בגוש דן ובירושלים בנוסף להסעת האבק הטבעי קיימת העשרה של חלקיקים בשל

חריגות  נרשמו במספר תחנות ניטור בחיפה בשרון, בגוש דן, אזור אשקלון, השפלה הפנימית ובנגב המזרחי

  של הסעת אבק טבעית.) בPM10של חלקיקים נשימים (יממתיות בודדות 

בגוש  בתחנות תחבורתיות ) NOX (נרשמו חריגות מעל ערך הסביבה החצי שעתי של תחמוצות החנקן בנוסף, 

החריגות אלה התקבלו כתוצאה . ובתחנת "אחד העם" בפתח תיקווה "עמיאל", בתחנת "רמז" בבני ברק  דן:

  ב של נפחי תחבורה גדולים ותנאי פיזור מטאורולוגים גרועים.משילו

  .בשאר המזהמים לא נרשמו חריגות בתחנות הניטור בחודש דצמבר

  למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

ה אחת של חלקיקים. חריג הנרשמ, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, וכרמי יוסף ת הניטור, יד רמב"םובתחנ

  .יום בו נרשמו חריגות נוספות ברחבי הארץ בשל סופת אבק קלההחריגה נרשמה ב

  

  

 

  

  

נשימים  חלקיקים  

  (תקן יממתי)

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (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)

1  0  5  

  0    0 0  ספרא  ירושלים 

  0  0  0  גליל מערבי

  0  0  0  מודיעין

  0  0  0  בית שמש

ניטור סביבתי 

  באזור רמלה

 0  0  1  יד רמב"ם

  0  0  1  כרמי יוסף
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  2014 נובמברחודש  –תוני איכות אוויר סביבתיים נ

) 2.5על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים (

כל  .בר אילן, בכפר מסריק, בבני ברק ובבאר שבעתחנת  –תחנה מרכזית בתח אביב, בירושלים  -באזור גוש דן 

יחד עם זאת, יש להוסיף  טבעי.החריגות למעט אלה שבתחנה המרכזית בת"א התקבלו בעיקר בשל הסעת אבק 

של חלקיקים עקב פליטות  כי בירושלים ובגוש דן בנוסף להסעת האבק הטבעי קיימת העשרה נוספת

החלקיקים הנשימים העדינים ובשל כך  תחבורתיות. תרומה זו גרמה ל"דחיפה" כלפי מעלה של סה"כ ריכוזי

  התקבלו עליות מעל התקן העתידי בגוש דן ומרכז ירושלים.

בבני ברק, תחנה מרכזית בתחנות הניטור  )NOX(נרשמו חריגות מעל ערך הסביבה של תחמוצות החנקן וסף, נב

כל החריגות בגוש דן התקבלו עקב שילוב של פליטות בכלי רכב .2בתל אביב, דרך פתח תקווה ובתחנת כביש 

 חריגה זו נגרמה ככלבאילת.  הנרשמה חריגה אחת מעל ערך הסביבכמו כן,  ותנאי פיזור מטאורולוגים גרועים.

  בשגב שלום נרשמה חריגה אחת של חנקן דו חמצני כתוצאה מפעילות מקומית.  הנראה בשל פעילות מקומית.

העליות שנרשמו נבעו משילוב  חריגות מעל ערך היעד של בנזן. 6בתחנה תחבורתית "עצמאות" בחיפה נרשמו 

  לעליה בריכוזיו של מזהם זה. רמושל תנאים מטאורולוגים ופעילות תחבורתית אשר ג

באילת נרשמה חריגה אחת מעל ערך הסביבה השעתי של גפרית דו חמצנית. ערך זה מקורו כפי הנראה מהסעת 

  . מזרחית לאילת מזהמים שנפלטו מתחנת הכוח הירדנית, הנמצאת דרומית

   למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  לא נרשמו חריגות מתקני זיהום אוויר. , שבקרבת מפעל נשר ברמלה,וכרמי יוסף ת הניטור, יד רמב"םובתחנ

  

  

  

  

נשימים  חלקיקים  

  (תקן יממתי)

  תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)  תחמוצות חנקן (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  

  0    0 0  ספרא  ירושלים

  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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  2014 אוקטוברחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

) 2.5(על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נרשמו עליות מעל ערך הסביבה העתידי של חלקיקים נשימים עדינים 

  עירוני ד'.  –באזור התחנה במרכזית בתל אביב ובתחנת המדידה 

   "בר אילן" בירושלים. בתחנה תחבורתית )NOX(וכן נרשמה חריגה אחת מעל ערך הסביבה של תחמוצות החנקן 

לעליה בריכוזים של  העליות שנרשמו נבעו משילוב של תנאים מטאורולוגים ופעילות תחבורתית אשר גרמו

  חלקיקים.

  .בשאר המזהמים לא נרשמו חריגות בתחנות הניטור

  למסמך המלא של המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx  

  

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

  

  

  

  

  

  

(תקן PM10 חלקיקים  

  יממתי)

  חצי שעתי)תחמוצות חנקן (תקן   תחמוצות חנקן (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  

  0    0  0  ספרא  ירושלים

  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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  בדיקות חלקיקים במתקני הייצור של מפעלי נשר

  

נשר רמלה

חלקיקים - דצמבר 2014

תוצאת המדידה (מ" ג \ מקת" י)מתקןתאריך

1.6פחם דרום 2.12.2014

1.2פחם צפון 2.12.2014

נמוך מסף יכולת המדידה טחנת מלט 3.12.201410

3.9טחנת מלט 3.12.201412

נמוך מסף יכולת המדידה טחנת מלט 9.12.20141

3.1טחנת מלט 22.12.20144

5.48ראשית - 28.12.20142
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