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1. תעשיה
  בשנת 2015 הופחתו 11% מפליטות המזהמים האורגנים הנדיפים מתעשיה ביחס לסוף שנת 2014

  סה"כ ירידה של 65% בזיהום מ-2009 עד 2015
  עד כה ל- 77% מהמפעלים הגדולים הוחמרו דרישות להפחתת מזהמים, כמחציתם בשנת 2015
  ב- 4 מפעלים הושקעו עשרות מיליוני שקלים בשנת 2015 בטכנולוגיות לצמצום זיהום האוויר

  58 מתוך 75 מכשירי ניטור בארובות, מפורסמים לציבור באופן רציף באינטרנט
  ברבעון האחרון הורחב הפיקוח על המפעלים:

     בדיקות פתע ב-27 ארובות
     17 סיורי פיקוח, מתוכם כשליש סיורי פתע

     בדיקות פתע לדליפות לא מוקדיות ב-7 מפעלים
  כנגד 11 מפעלים נקטנו בהליכי אכיפה

2. תחבורה
  החל מה- 5 בינואר תוגבל כניסת משאיות כבדות בשעות השיא לעיר התחתית בחיפה

  סבסוד תעריפי נסיעת משאיות קלות במנהרות הכרמל במטרה לאפשר 98% הפחתה בחשיפת האוכלוסיה לזיהום
  2 ציי תחבורה ציבורית קיבלו הוראות לצמצום זיהום אוויר ולשימוש באמצעי הנעה חלופיים נקיים 

  177 כלי רכב מזהמים הורדו מהכביש כחלק מביצוע ממוקד של מבצעי אכיפת זיהום אוויר 
  ב- 90% מתחנות הדלק במפרץ הושלמה התקנת מערכות ייעודיות להפחתת פליטת אדי דלק 

3. ניטור ומדידה
  2 תחנות ניידות לניטור איכות אוויר במפרץ תוספת ל-25 התחנות הקיימות

  הכפלת נקודות דיגום האוויר הסביבתי

4. צמצום סיכוני חומרים מסוכנים
  פרסום השלב האחרון של המכרז להקמת מפעל ליצור אמוניה בדרום

5. ניקוי קרקעית הקישון
  80,000 מ"ק קרקעות מזוהמות הוצאו מקרקעית הקישון ונוקו מזיהום

עיקרי הדוח - ההישגים עד כה:
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דוח המפרץ 
בהתאם להחלטת הממשלה בנושא התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר 

וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה, ובהתאם להתחייבות המשרד להגנת הסביבה 
לפרסם לציבור 4 פעמים בשנה דוח המסכם את עיקרי הפעילות ברבעון האחרון, 

להלן הדוח הראשון המוגש לציבור. דוח זה כולל גם סיכום של שנת 2015.
הפעולות המוצגות בדוח זה בוצעו בשיתוף משרדי התחבורה, האוצר והבריאות

ואיגוד ערים להגנת הסביבה במפרץ חיפה הכולל את: עיריית חיפה, קרית אתא, 
קרית ים, קרית מוצקין, קרית ביאליק, נשר, קרית טבעון, מועצה אזורית זבולון, 

מועצה אזורית רכסים. הדוח לרבעון הבא יפורסם בתחילת אפריל 2016.



תעשיה
5 יעדים בדרך להפחתה ניכרת

בזיהום ממפעלים
יעד 1. הפחתת פליטות מתעשיה
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יעד 2. חיוב מפעלים גדולים בהפחתת פליטות
המשרד קבע ועדכן תנאים מחייבים ברישיונות העסק ובהיתרי 
הפליטה של 20 מפעלים גדולים )רשימת המפעלים ומועד 
יוני 2016  הוצאת ההיתר/הרישיון מפורטת בנספח לדוח זה(. עד 
המשרד יעדכן  את הדרישות לכל 26 המפעלים הגדולים במפרץ.

מה עשינו? החמרנו דרישות המחייבות את 
המפעלים להתקין טכנולוגיות מתקדמות 

ייעודיות לצמצום זיהום האוויר

  שני מתקני חמצון תרמי הותקנו בבז"ן בשנת 2015. המתקנים מתחברים למתקני הטיפול בשפכי בז"ן

ומפחיתים יותר מ-90% מפליטות האורגנים  הנדיפים

  מתקן סקראבר בדור כימיקלים חובר למתקן מחזור הממסים במהלך 2015 והוא מצמצם את פליטות החומרים האורגניים  הנדיפים ב- 80%

  מתקן חמצון תרמי קטליטי המטפל בפליטות אדי בנזן מחוות מכלי הבנזן בגדיב ביעילות הקרובה

ל-99% הפחתה בפליטות

  מתקן ציקלון לטיפול בפליטות חלקיקים בתנור פיצוח מס' 3 במפעל כרמל אוליפינים, שמצמצם 90% מפליטת החלקיקים

השיפור:
בשנת 2015 הביאה פעילות המשרד 

להפחתה של 11% בפליטות המזהמים 
האורגנים הנדיפים.  עד לסוף שנת 

2018 תושלם הפחתה של כ-50% ביחס  
לפליטות בסוף 2014

השיפור: 
בעקבות דרישת המשרד הוקמו 

במהלך 2015 מתקנים לצמצום
פליטת מזהמים בהשקעות של 

עשרות מיליוני שקלים

מתקן חימצון תרמי בבז"ן   מתקן סקראבר בדור כימיקלים
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יעד 3. פרסום נתוני ניטור מזהמים בארובות המפעלים
פרסום נגיש 24/7 – דיווח ישיר לציבור.

מה עשינו? בשנת 2015 העלנו בכ-40% את 
מספר מכשירי הניטור בארובות המפעלים

שתוצאותיהם מפורסמות לציבור
לפי דרישות המשרד מפורסמים לציבור נתוני 58 מכשירים
המנטרים באופן רציף את פליטת המזהמים מארובות 9 מפעלים
במפרץ. גידול של כ- 40% ביחס למספר מכשירי הניטור שהיו 
מפורסמים לציבור עם תחילת התכנית. הציבור יכול להיכנס

בכל עת לאינטרנט ולראות אונליין את הנתונים
www.envihaifa.net/Default.rtl.aspx

המשרד דורש פרסומם של כל 75 מכשירי הניטור המותקנים 
מפעלים  מול  אכיפה  בהליכי  וינקוט  במפרץ  מפעלים  ב-15 
בארובות הרציף  הניטור  נתוני  את  לציבור  לפרסם  שנדרשו 

אך לא עשו כך.
רשימת הארובות המנוטרות מופיעה  בנספח ב' לדוח זה.

יעד 4. הגברת הפיקוח בשטח
המפעל  אותן  לבדיקות  בנוסף  בארובות,  פתע  בדיקות  ביצוע 
נדרש לבצע. בסיורי הפיקוח נבדקת עמידת המפעל בדרישות
המשרד כגון: אחסון חומרים מסוכנים, טיפול בשפכים, התקנת

מתקני צמצום פליטות וכד'.

מה עשינו?
  ברבעון האחרון ערכנו 17 סיורי פיקוח ב-13 מפעלים גדולים.    

מתוכם כשליש סיורי פתע.
  ב- 2015 ביצענו 302 בדיקות פתע ב-38 ארובות 

)מתוכם 27 ארובות ברבעון האחרון(.  הגענו ל- 75% מיעד בדיקות
הפתע השנתי שהגדרנו לעצמנו

  ברבעון האחרון ביצענו בדיקות פתע לדליפות לא מוקדיות
ב- 7 מפעלים

תוצאות בדיקות הארובות מפורסמות לציבור באתר המשרד:
www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/MekorotPleta/Pages/default.aspx

בדיקת פתע בארובות  מפעל "שמן",  נובמבר 2015

מרכז בקרה ממוחשב  במשרדי איגוד הערים: מבצע איסוף, שמירה עיבוד 
ופרסום נתונים המתקבלים מארובות המפעלים ומתחנות הניטור.

יעד 5. אכיפה כנגד מפעלים מזהמים
ביצוע פעולות אכיפה כנגד מפעלים החורגים מדרישות הפליטה 

ותנאי ההיתר שנקבעו להם באמצעות הגשת כתבי אישום, 
הטלת קנסות כבדים, סגירת מתקנים מזהמים.

מה עשינו? הגברנו  אכיפה
)פרוט בטבלה משמאל(
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יעד 1. הפחתת זיהום וגודש ממשאיות
בעיר התחתית

האוכלוסייה  חשיפת  את  לצמצם  במטרה   ,2016 מינואר  החל 
לזיהום אוויר, תוגבל כניסת משאיות כבדות לעיר התחתית 
בחיפה, בשעות השיא בבוקר ואחר הצהריים. במקביל המשרד 
יסבסד הוזלה של 40% בתעריף משאיות קלות כדי לעודד

שימוש במנהרות הכרמל על פני נסיעה בעיר התחתית. 

מה עשינו? סבסדנו תעריפי הנסיעה 
למשאיות עד 12 טון 

יעד 2. הפחתת זיהום אוויר מאוטובוסי
התחבורה הציבורית

מה עשינו?
 הוצאנו הוראות לצמצום זיהום אוויר לחברת דן צפון המפעילה
את המטרונית והחמרנו את ההוראות לחברת אגד המספקת

שרות תחבורה ציבורית במפרץ
 סבסדנו רכש של 30 אוטובוסי גז טבעי שיופעלו במפרץ על ידי

חברת אגד החל משנת 2017.

משאיות גורמות להאטת התנועה ברחוב העצמאות

תחבורה
5 יעדים בדרך לשיפור אמיתי של איכות האוויר 

השיפור:
סבסוד התעריפים יאפשר הפחתה 

של 98% בחשיפת האוכלוסייה לזיהום 
ביחס למסלול דרך  העיר התחתית 

יעד 3. הפחתת זיהום אוויר ממשאיות איסוף אשפה 

מסנני  12 להתקנת  שקל  מיליון   11 יועברו  שבמסגרתו  חיפה  עיריית  עם  הסכם  על  חתמנו  עשינו?  מה 
טבעי בגז  מונעות  אשפה  איסוף  משאיות   22 והפעלת   )2016 יוני  )עד  ישנות  משאיות  על  חלקיקים 

)עד יוני 2017(

השיפור:
בהתאם להוראות, אגד הודיעה כי תפעיל
30 אוטובוסי גז טבעי במפרץ עד יוני 2017 

ותתקין מאות מסנני חלקיקים
על אוטובוסים קיימים, כך שפליטת

החלקיקים הנשימים תופחת
ביותר מ- 60% תוך שנתיים
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יעד 4. הפחתת פליטת עשן שחור מרכבי דיזל מזהמים

מה עשינו? מבצעי אכיפת פתע בדרכים

המשרד פורס ברחבי המפרץ פעמיים בחודש 4 ניידות זיהום אוויר אשר 
מבצעות בדיקות פתע לכלי רכב בצד הדרך.  

צמצום פליטת אדי דלק מתחנות תדלוק  יעד 5. 
האוכלוסייה חשופה לזיהום מאדי דלק רעילים בזמן התדלוק
ולזיהום מתחנות דלק שממוקמות  בסמוך לאזורי מגורים ומסחר.

חייבנו את תחנות התדלוק להתקין  מה עשינו? 
מערכת יניקת אדים המפחיתה 85% מפליטת אדי 

הדלק בעת תדלוק כלי הרכב

המשרד ואיגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה החלו ביישום תכנית לפיקוח על כל תחנות התדלוק במפרץ אחת לשנה ומוודאים
כי המערכות פועלות באופן תקין ויעיל. במקרים בהם נמצאות הפרות המשרד פותח בהליך אכיפה שמוביל הן להסדרת המפגע 

והן לסנקציות מול התחנה.

השיפור:
הותקנו מערכות ליניקת אדים ב-87 מתוך 

97 תחנות במפרץ. עד אמצע 2016 מפרץ 
חיפה יהיה האזור הראשון בארץ בו

תותקן המערכת בכל תחנות התדלוק

השיפור: 
בממוצע ביום פעילות נתפסים כ-20 

רכבי דיזל שמזהמים מעבר למותר 
בחוק. כלי הרכב הורדו מהכביש

ובעליהם נקנסו
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7    דוח המפרץ מס' 1   ניטור ומדידה

ניטור ומדידה 
שיפור באיסוף הנתונים

יעד 1. תגבור הניטור הרציף והדיגום התקופתי 
של איכות האוויר

מה עשינו? 
 הוספנו 2 תחנות ניידות חדישות לניטור איכות 

אוויר תעשייתי ותחבורתי
לראשונה, התחנות ימדדו גם מזהמי אוויר נוספים שטרם נמדדו
)PM1( כגון החלקיקים העדינים והמסוכנים ביותר  בישראל 
וריכוז הפיח )BC( הנובע בעיקר מפליטת רכבי הדיזל. ניידות אלו

מצטרפות ל-25 תחנות ניטור קבועות הפועלות במפרץ.
מיקום תחנות הניטור ותוצאות הניטור בזמן אמת  ניתן לראות

באתר המשרד להגנת הסביבה בקישור הבא: 
www.svivaaqm.net

 הכפלנו את דיגום האוויר הסביבתי בחיפה
בנובמבר 2015 המשרד הוסיף 4 נקודות דיגום אוויר ברחבי 
המפרץ. בנקודות אלו נדגם האוויר אחת לשבועיים ונשלח 
לאנליזה במעבדה לצורך זיהוי מזהמי האוויר שאותם לא ניתן 

למדוד באמצעות 27 תחנות הניטור הרציף במפרץ. 

המשרד משקיע כ-7 מיליון שקל מדי שנה 
בדיגומי אוויר סביבתיים במפרץ

המשרד ייבחן באופן מתמיד את מיקומי
נקודות הדיגום במטרה לזהות את האזורים 

בהם קיים חשש לזיהום אוויר גבוה. 

דיגום סביבתי בחיפה

תחנות הניטור החדשות

יעד 2. הקמת מערך איסוף, עיבוד וניתוח של נתוני 
תחלואה והקשר שלהם לזיהומים סביבתיים

מה עשינו? בשנת 2015 התחיל משרד הבריאות 
באיסוף נתונים מעודכנים לגבי תוצאי לידה ואסטמה. 

בשנת 2016 יקום המערך במלואו
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ניקוי קרקעית הקישון

צמצום סיכוני חומרים מסוכנים

ניקוי קרקעית הקישון

יעד 1. פינוי מתקן האמוניה במפרץ והקמת מפעל במישור רותם 

מה עשינו?  התקדמנו מעשית ליצירת מתווה פעולה חדש
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 766, להקמת מפעל לייצור אמוניה במישור רותם וסגירת מיכל האמוניה במפרץ חיפה, פורסם
ידי רמ"י בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה הליך מיון מוקדם למכרז להחכרת קרקע להקמת מפעל לייצור  על 
2015, פורסם שלב ב' של מסמכי המכרז על ידי ועדת המכרזים 7 מתמודדים. ביוני  אמוניה במישור רותם, במסגרתו אושרו 

הבין משרדית, בה מכהנים כיו"ר משותף מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה וסגן החשבת הכללית. בנובמבר 2015 פורסם השלב האחרון 
של המכרז -  הסכם המסגרת  המגדיר את המתווה להקמת המפעל וחלק מנספחיו וכן עדכון למסמכי ההזמנה. בשבועות הקרובים

יוגשו ההצעות למכרז.  הקמת והפעלת מפעל האמוניה במישור רותם תאפשר את סגירת המיכל בחיפה.

יעד 1. להשלים את שיקום נחל הקישון מזיהום 
ולאפשר להשיבו לציבור הרחב לרבות שיקום

המערכת האקולוגית

מה עשינו? עד לסוף שנת 2015 הוצאו וטופלו
הקישון מנחל  מזוהמות  קרקעות  מ"ק  כ-80,000 
עד לסוף שנת 2016 יושלם ניקוי הקרקעית בהשקעה כוללת
של כ-220 מליון ש"ח שמומנו ע"י הממשלה, התעשייה והרשויות

המקומיות שהזרימו שפכים לנחל במהלך השנים.

דגשים ל-2016
תעשיה 

   החמרת הדרישות הסביבתיות לששת המפעלים הגדולים במפרץ שטרם עודכנו הדרישות מהם 
   חיבור דודי קיטור תעשייתים לרשת הגז הטבעי

   המשך הגברת הפיקוח תוך מתן דגש על פיקוח פתע

תחבורה
   הפעלת ''אזור אוויר נקי''  בעיר חיפה אליו תאסר הכניסה לכלי רכב מזהמים

   התקנת מסנני חלקיקים על רכבי דיזל מזהמים
   הפעלת מוניות מופחתות זיהום

סיכוני חומרים מסוכנים
   ביצוע סקר סיכונים מצרפי במטרה לאמוד את הסיכונים לאוכלוסיה מארועי חומרים מסוכנים
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בשיתוף: 
משרדי התחבורה, האוצר והבריאות,

הרשויות המקומיות במפרץ חיפה והציבור. 

מידע נוסף ניתן למצוא ב-
www.sviva.gov.il
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