
 
 

 

 

 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. 

 

  2016 אפריל סקירה של חודש

 מפעל נשר רמלה נתוני פליטה מארובות

 -ועל כ 1כבשן  מיליגרם למטר מעוקב בארובת 4.5 -כ עמד על אפרילחודש הריכוז הממוצע במהלך   : חלקיקים

 .2ן כבשמיליגרם למטר מעוקב בארובת  0.1

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1ארובת כבשן 
 
 

 2 ןכבש תארוב
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 2016 אפרילחודש  –נתוני איכות אוויר סביבתיים 

( ובחלקיקים נשימים PM2.5במהלך חודש אפריל נשרמו חריגות רבות בחלקיקים נשימים עדינים )

(PM10 .)עקב הסעת אבק לאזורנו הנובע נבעועבור מזהמים אלו  החודש במהלך שהתקבלו החריגות כל 

  מטאורולוגים. ממצבים

(, 1) גבעת המורה(, 6) גליל מערבי בתחנות הבאות: השמונה שעתי מערך הסביבה עליות התקבלועבור אוזון, 

   –איכות אוויר()הוראת שעה()עדכון(, התשע"ג פי תקנות אוויר נקי )ערכי (. ל1) ן דרום(, ג1)חובות (, ר1) ברקאי

 עליות מעל ערך הסביבה. מעל ערך זה תרשם חריגה בערך הסביבה. 2 , מותרות6107

אוקטובר. האוזון הינו –חריגות של אוזון מתקבלות בדרך כלל באזורי הארץ הפנימיים לרוב בין החודשים אפריל 

החזקה ומזהמים הנפלטים מתחבורה ומתעשיה באזור החוף קרינת השמש  זהם שניוני הנוצר מריאקציה ביןמ

 .ומוסעים מזרחה לפנים הארץ

התקבלו שתי חריגות מערך הסביבה השעתי בתחנת ניר גלים הנמצאת (, 2SO) חמצנית – דו גופריתעבור, 

 .בסביבה המושפעת מאזור התעשייה הצפוני

 .2016 בשאר המזהמים לא נרשמו חריגות בתחנות הניטור בחודש אפריל

 את הדוח המלא של המשרד להגנת הסביבה ניתן למצוא ב:

ov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7http://www.sviva.g

%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/nituravir042016.pdf 

 

 מתקני איכות אוויר ותחריגמספר נרשמו בתחנות הניטור, יד רמב"ם וכרמי יוסף, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, 

 .בחפיפה לסופות האבק שפקדו את ישראל

 

 

 

 חלקיקים 

PM10)תקן יממתי( 

חמצני -חנקן דו

 )שעתי(

תחמוצות חנקן )תקן 

 יממתי(

תחמוצות חנקן )תקן 

 חצי שעתי(

מיקרוגרם  130 תקן

 למ"ק

 )חל"ב( 940 )חל"ב( 560 )חל"ב(  200

מרכז תל 

 אביב 

עירוני ד' 

 )תחבורתי(

 0 0 0 אין נתונים

 0 0 0 2 עמיאל )תחבורתי(

 0 0 0 2 ספרא ירושלים

 0 0 0 0 גליל מערבי

 0 0 0 2 )חח"י(  מודיעין

 0 0 0 1 בית שמש

ניטור סביבתי 

 באזור רמלה

 0 0 0 2 יד רמב"ם

 0 0 0 2 כרמי יוסף

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/nituravir042016.pdf
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/nituravir042016.pdf

