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 תקציר מנהלים והנחיות לביצוע
 

השנתי של מרכז מחקר סביבתי חיפה נכנס לעובי הדוח  איש מתים כל שנה מזיהום אוויר בישראל. 2250

קורת הסוגייה הסביבתית במפרץ חיפה ונוגע אף בסיכוני התחלואה הצפויים נוכח מחדלי זיהום האויר 

 באזור.

הדוח מפרק את מחדל זיהום האויר במפרץ חיפה לרבדיו השונים, מציף את הבעיות הקיימות ומציע 

 יר וצמצום סיכונים בריאותיים במפרץ חיפה.ם אוווהמלצות קונקרטיות להפחתת זיה

  

שאלנו את עצמנו: מדוע מחקרים אפדימיולוגים במפרץ חיפה כושלים ביכולתם לקשור את זיהום האויר 

והתחלואה? האם מערך הניטור המספק נתונים אכן מודד את החומרים הנכונים? האם הנתונים אמינים? 

אזורים אנדמים עמוסי פליטות כמו מפרץ חיפה? האם ימה לאהאם אסטרטגית הרגולציה והאכיפה מת

משרדי הממשלה האמונים על הבריאות והסביבה אכן עושים כל שביכולם כדי להתמודד עם עברינות 

 סביבה ותחלואה גבוהה בקרב הציבור? האם צריך לעשות דברים אחרת?

  

-של המחדל הסביבתיבדים ררפיון ידיהם של המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות ניכר בכל ה

 בריאותי במפרץ חיפה ומשליך באופן ישיר על איכות חייו ובריאותו של הציבור.

מצאנו כי עודפי זיהום האויר הנשימתי בשכונות המגורים במפרץ חיפה צפויות להעלות את התחלואה, 

נחשפו רים שגהתמותה והגבלת פעולות שיגרה יומיומיות, בקרב הציבור הרחב: תינוקות ילדים ומבו

לזיהום זה לעומת אזורים ללא זיהום נשימתי. התחלואה נובעת מהמצב הקיים במפרץ חיפה הכולל מאות 

חריגות מהחוק בשכונות המגורים במזהמי נשימה ומזהמים מסרטנים ועוד אלפי חריגות מהחוק במתקני 

ביבה ומשרד נת הסגחריגות חוק כרוניות אלה מתאפשרות מכיוון שהמשרד להמפעלים במפרץ חיפה. 

הבריאות לא משתמשים בכח ובסמכות שניתנה להם בכדי להדק את החוק ואת היתרי הפליטה של 

 .מפעלים מזהמים ואף לא כדי לבצע צעדי אכיפה אופרטיבים משמעותיים על מקורות זיהום אויר

מושקעים בהן  תהמשרד להגנת הסביבה טוען לתכנון סביבתי תקופתי ומתהדר בתוכניות מגירה גרנדיוזיו

 אך תוכניות אלה הן מס שפתיים בלבד ואינן מוצאות אל הפועל. –מליוני שקלים מכספי ציבור 

  

אנו מצפים מהמשרד להגנת הסביבה וממשרד הבריאות לפעולות אמיצות ונחרצות למיגור זיהום הסביבה 

עול ולהניע ות לפיוהתחלואה הנובעת מכך בחיפה בפרט ובישראל בכלל. אנו מצפים מהרשויות המקומ

 את הדרג הפוליטי לתקצוב ויישום המלצות דוח זה.

  

תושבי מפרץ חיפה מהווים שפני נסיונות במשך שנים למחקרים שנויים במחלוקת. בניגוד להבטחות  .1

 התבצעו בחיפה בעיקר מחקרים גאוגרפים ולא אפדימיולוגים. -בתוכנית הלאומית 

 

תוך בזבוז כספי מדינה והשהיית זמן יקר בו יכלו להצביע על גדול  יש כאן שימוש ציני בבריאותו של ציבור

 בעיות ופתרונן בתחלואה העודפת במפרץ חיפה ובאזורים מוכי זיהום אוויר ותעשייה אחרים בארץ.

הראנו את הצפי הסטטיסטי להיקפי התחלואה והתמותה נוכח זיהום האויר שנמדד בדוח  ●

, טבעון, עמק זבולון ונשר קיים סיכון סטטיסטי פהיח. כי במפרץ 2018במפרץ חיפה בשנת 

(, תחלואת אסתמה בילדים 13%( תמותת בוגרים )עד18.5%להגברת תמותת תינוקות )עד

( וכן 54%(, ברונכית בבוגרים, אשפוזי בוגרים )עד 37%(, ברונכית בילדים )עד13%)עד 

שנמדדו    NO2 ע,קרהגבלת פעילות בשל עומס ריכוזי מזהמי נשימה חלקיקים, אוזון ק

לעומת אזורים נקיים ללא מזהמי סביבה  2018בתחנות הניטור בשכונות המגורים בשנת 

 אלה.

אנו מצפים ממשרד הבריאות לדרוש הגדרות חוק כמותיות למגבלות חשיפה אקוטיות  ●

לחומרים קרצינוגנים, ג'נוטוקסים והמטוטוקסים התואמות את דפוס החשיפה הרגעית 

 ימת במפרץ חיפה לחומרים מסרטנים.קיש )שעתית( הגבוהה
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 מציאות של זילזול בחיי אדם - 2018מצב הסביבה העדכני לשנת  .2

אלפי חריגות מהחוק  נמדדו בתחנות הניטור הרציף ובדיגומי האויר במרחב מפרץ חיפה 2018בשנת 

כונות בש םחריגות חוק בריכוזי מזהמי 700-בניטורים מוקדיים של ארובות ולפידים במפעלים ועוד כ

. מדובר על מזהמי נשימה ומזהמים עם פוטנציאל סיכון לסרטן ובפריסה במרחב רואים קשר בין המגורים

קירבה לאזורי התעשייה לבין מספר החריגות בתחנות הניטור.  חשוב להזכיר כי מדובר במידע חסר 

ק ערך תחתון ר הומאחר ולא כל ניטורי הארובות מונגשים לציבור. לפיכך, היקף החריגות הזה מהו

למימדי הבעיה והוא שערורייה רגולטורית שיש לתת עליה את הדין בחומרה: כיצד הרגולטור מאפשר 

 מאות חריגות ללא טיפול הולם?

 

 כרוניקה של תקלות תעשיות עם פוטנציאל פגיעה בריאותי .3

ות עודפות יטלפהיתרי הפליטה של המפעלים המזהמים מלאים לקונות רגולטוריות ולא מכסים מקרים של 

במצבי תקלה וחירום, לא פליטות מקסימליות מותרות ולא הגדרות לגבי מספר תקלות בשנה אשר מעבר 

 אליו יהיה המפעל מחויב בהשבתת מתקנים ושדרוגם.

כמה תקלות תעשייה יש? הדוח שלנו מוכיח כי אנחנו חיים בשגרת תקלות בהיקפים  ●

אחזקה שאיננו -נמצאים במצב תקלה יםטלעצומים! הראנו בדוח כי מתקנים מוקדיים פו

מהזמן. מדובר באלפי שעות של תקלות/ אחזקות/ השבתות ואיתחולי  25%שיגרה עד 

מתקנים הכוללים פליטות יתר ואשר לא מוגדרים לגביהם ספים בהיתרי הפליטה. ואלו 

רק חלק מהנתונים מכיוון שהמפעלים לא מנטרים את כל המתקנים בניגוד להיתרי 

 והמשרד להגנת הסביבה שותק. - הפליטה

חריגות שעתיות  4036 הראנו בדוח את השתיקה הרועמת של הגנת הסביבה נוכח ●

אלפי החריגות בלפידים  .2018מהיתרי הפליטה בפעילות הלפידים בבזן בשנת 

ואשר לא  מפעל בשגרת תקלותמעידים על  -האוספים פליטות עודפות בגלל תקלות 

פקיר את תושבי מפרץ חיפה לסיכון תחלואתי בשל ומ המכוסה בסעיפי היתר הפליט

חוסר רגולציה בפעילות הלפידים.  אנו תוהים מדוע המשרד להגנת הסביבה מאפשר 

אירועים לא שגרתיים בשנה הטוענים  4036למפעל בסדר גודל כזה חריגות בהיקף של 

ע דומ פליטות עודפות ללפידים והגברת סיכון תחלואתי בקרב העובדים והתושבים.

המשרד להגנת הסביבה לא עוצר פעילות עד שדרוג הציוד לטכנולוגיה המיטבית 

 לאלתר?

לתת פעילות ובשל כך לא מתבצעת  החנקת" להבות הלפידיםקיימת תופעה של " ●

שריפה מלאה וחומ"ס נפלט לאוויר. נדרשת התייחסות מקצועית של הגנת הסביבה 

הציב במתקני לפיד במפעלים ל הבלסוגייה זו. אנו דורשים מהמשרד להגנת הסבי

ויעילות השריפה של החומרים  חיישני ניטור המעידים על יעילות להבת הפיילוט

 המוזרמים ללפיד. לא יתכן כי מצב כזה עובר מתחת לרדאר הרגולטורי ללא שום בקרה.

 

 האצבע המאשימה של הבנזן )חריגות חוק, בנזן מצביע על מקורות הזיהום( .4

יממות חורגות מערך  23ניטור בשכונות  המגורים במפרץ חיפה ו בתחנות הדנמד 2018 במהלך שנת

זה  -אם נמדדים בתחנות רחוקות מהמפעלים ריכוזי בנזן גבוהים הסביבה של בנזן, מסרטן וודאי. 

סמוך למקורות הפליטה בתוך חצר המפעלים כך שאת הריכוזים  גבוהים ואקוטיםמעיד על ערכי בנזן 

עובדי בזן במעגלי תעסוקה השונים אשר נכנסים למתחם  13,000כל  םללו נושמיהעצומים ה

   הפטרוכימי מדי יום.

בדוח זה הראנו כי שטף הבנזן בתחנות המוגדרות "תעשייתיות" מוכיח כמויות גבוהות יותר  ●

של בנזן במהלך שעות הלילה בשכונות המגורים מאשר במהלך הבקרים בעוד שבתחנות 

כמותי יחסי במהלך שעות היממה מבחינת נשמר רצף  תתחבורתיו המוגדרות תחנות

 כמויות הבנזן באוויר.
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הראנו בדוח כי שטף הבנזן יכול להעיד על מקורות הבנזן ואנו מצפים מהמשרד להגנת  ●

 הסביבה לטפל במקורות אלה.

הפעולות שהתבצעו בחצר מפעל בזן  לאיתור וצמצום דליפות הבנזן אכן הועילו באופן  ●

ארועי סביבה חריפים   49התרחשו  2018ות. במהלך שנת ן לא מספיקיתי אך עדימשמעו

של בנזן אשר הצריכו הקפצת צוותי חירום. מדוע המשרד להגנת הסביבה לא מפעיל את 

 ועוצר את דליפות החומר המסרטן? 45-צו

  

 בניגוד לדעה הרווחת: בנזן לא רק מבזן

זן מערבי כנראה מפתחת כר כי קיים מקור הבניהמתחם הפטרוכימי, נבנוסף לבנזן שאנו רואים מכיוון 

דרום מערב( ואשר הוא לא זוכה להתייחסות -הקישון )נצפה בניטורי תחנת איגוד ערים בכיוון מערב

. יש לתת 2017-2018ריכוזי הבנזן ואופי הניטורים בכיוון זה נותר בעינו בהשוואת השנים  -רגולטורית 

עם חריגות מהיתרי הפליטה כמו שמן  VOCsפעלים פולטי מילות הנמל, נוכחות את הדעת על כך שפע

במורדות הכרמל סמוך לרצפטור ציבורי מהווה מקור בנזן  20ACRתעשיות למשל בשילוב עם מיכלי ה 

 לא מבוטל אנו מצפים מהמשרד להגנת הסביבה לפעול באופן אקטיבי להפחתת בנזן מאזור זה.

  

 .? לאילה במפרץ חיפההאם זה מה שמריחים בל

ספי הריח לבנזן גבוהים ומה שמריחים התושבים אלו חומרים אורגנים נדיפים שנקראים אלקאנים. באופן 

אלקאנים לא מנוטרים בישראל בכלל ולא נדגמים ואפילו לא טרחו לתת להם ערך  -שערורייתי במיוחד 

 בחוק לטובת אכיפה.

 

פגיעה שר מהווים את מירב האהנכונים שיש לנטר וכיום לא מנוטרים ולא נדגמים כל החומרים  .5

 הבריאותית בציבור

כאשר על פי מחקרים  מסה"כ החומרים הנפלטים בתהליכי זיקוק 1%הבנזן מהווה רק 

. שערורייה שהאלקאנים לא מהפליטות מתהליכים פטרוכימים 90%אלקאנים מהווים מעל 

ם בהבנת המצב יאפדימיולוגים נכשל מנוטרים בישראל ולא נדגמים. ברור איפה, מדוע מחקרים

י.  לאלקאנים מיוחסות דרגות סיכון שונות לתחלואת סרטן בקרב האוכלוסייה הנחשפת הזיהומ

 והסינרגיה בניהם לבין מזהמים נוספים באוויר מייצרים חומרים מסרטנים וודאיים

ארוכות הם באופן ספציפי, הראנו כי ריחות הדלקים שמריחים תושבי מפרץ חיפה במשך שנים  ●

מהחומרים הנפלטים לאוויר מתעשיית זיקוק בעולם. הריח  90%אנים המהווים מעל קלמעשה אל

 -חם/ נפט/ ריח כימי". באופן שערורייתי במיוחד -האופייני להם הוא ריח המוגדר "דלקים/ אספלט

 שערוריה ש אלקאנים חסרי ערך לאכיפה בחוק ולא מנוטרים באזורים הפטרוכימים בישראל.

פגר אחר ערים בהן יש שילוב של תעשייה הניטור במפרץ חיפה מ וכחנו בדוח כי מערךה ●

פטרוכימית ותחנות כח בעולם הן מבחינת סוגי החומרים המנוטרים, טכנולוגית הניטור, 

 .כמות המזהמים המנוטרים רציף ומספר תחנות הניטור בשטח

מהמשרד להגנת  נדרש להרחיב את מנעד המזהמים המנוטרים רציף: אנו דורשים ●

שבועי בהתאם למקובל במדינות מפותחות בעולם. אנו  ה ניטור רציף ודיגוםבהסבי

מזהמים אקוטים וכרונים הנפלטים מהתעשיות ובעלי  50דורשים ניטור רציף של לפחות 

, גורמי הקריטריון במלואם. אנו VOCs, Alkansמשמעות בריאותית לציבור בניהם: 

יפה עבור ערכי יעד וסביבה לאככק מדדים בריאותיים דורשים ממשרד הבריאות לספ

 האלקאנים ומזהמים אקוטים נוספים אשר צפויים להתווסף לתחנות הניטור הרציף

נדרש להוסיף תחנות ניטור סביב המפעלים על פי סטנדרטים בינלאומיים המוצגים בדוח  ●

 בן לתעשיותזה. נדרש להדק את הניטור סביב התעשיות: צפיפות תחנות הניטור וקירו

הקמת מערכי ניטור גדר סביב כלל המפעלים הפולטים, חוות מיכלי  ים בנוסףשאנו דור ●

 הדלקים וכן באזורי אחסון החומ"ס בנמל חיפה.
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אנו דורשים הוספת תחנות ניטור רציף ומוקדי דיגום אויר בסמיכות לגדרות המפעלים,  ●

חנן, וכיום: נופית, רמת יובשכונות ואזורים במורד הרוח הפטרוכימי בהם אין ניטור 

יצחק בנשר, שפרעם, עדי, -י, יגור, שער העמקים, שכונת רמותהמכב-אושה, כפר

גם  בשכונות שרובם בני מיעוטים ומופקרותאיבטין, אפק; כמו כן הוספת תחנות ניטור 

בחוסר התייחסות במחקרים אפדימיולוגיים וגם לזיהום אויר רציף ממפעלי פתחת 

ומאזור נמל  20acrם מסרטן ממיכלי הדלקי רתעשיות(, זיהום אויהקישון )אזור שמן 

חיפה והחומ"ס המשונע בסמוך לשכונות אלה ברכבות. מדובר בשכונות בחיפה: שכונת 

ניסנס. באותו ענין של שכונות השוכנות בסמוך -סאליב, שכונת ואדי-חליסה, שכונת ואדי

וכן באזור  .וורדיה, רמות ספיר לזיהום מתחם הנמל: דרוש ניטור אויר שכונתי ברוממה,

מערבי בחיפה שאיננו מנוטר כלל: שכונת עין הים, רמות הנשיא, נאות -רוםהמערבי ד

 פרס,נווה דוד, כאבביר, רמות בגין, דניה.

 אסטרטגי של מערך הניטור לאיתור וטיפול בדליפות גזים וחלקיקים-נדרש שינוי תפיסה טכנולוגי  .6

ידי ויעיל בדליפות יפול מיטמערך לביבה הקמה של אנו דורשים מהמשרד להגנת הס ●

מסרטן במפעלים. העובדה היא כי חריגות חוק ודליפות ממשיכות במפרץ במשך  חומ"ס

 עד שבועות ללא כל טיפול של הגנ"ס.-ימים

: אנחנו היינו רוצים לראות מערכת ניטור גדר בשילוב עם טכנולוגיה אופטית על רחפן ●

למה ור והעלאת רחפן עם מצבהתראות לעובדים ולצימשולבת של ניטורי גדר עם 

אופטית לאיתור מהיר של כל תקלה או ערך ניטור העובר סף של ערך יעד הפוגע 

 בבריאותו של הציבור.

: אנו מעוניינים להחיל בחיפה מציאות אשר בה כמקובל באזורים דיווח לציבור ●

. ההשלכתה הבריאותית וסיבת החריגכל חריגה מדווחת לציבור וכן  -פטרוכימים בעולם 

ואת  Rule12-15יבה להחיל במפרץ חיפה את אנו דורשים מהמשרד להגנת הסב

Rule12-16  של הEPA  המחייב מפעלים בניטור גדר, ביצירת תוכנית פליטות הכוללת

רובד מצרפי וכן פרסום לציבור של המידע המעודכן לגבי ההשפעות הבריאותיות של 

וכל זאת כדי שהציבור יבין את  מדדו עם סקירת הנתונים שנאספומזהמי האוויר שנ

 תווך בו הוא מתנהלה

: אנו דורשים שינוי תפיסה רגולטורי באשר להגדרות מצרפיות של מזהמים עקרון הבועה ●

. אנו דורשים Rule12-15בהיתרי הפליטה ופרסומם לציבור בהתאם למקובל ב 

לציבור  םת הכוללת רובד מצרפי וכן פרסומהמשרד להגנת הסביבה לייצר תוכנית פליטו

 ההשפעות המצרפיות על הבריאות האקוטית והכרונית של המידע המעודכן לגבי

  

 התוכנית הלאומית של הגנת הסביבה היא רק מס שפתיים .7

הגנ"ס הבטיחו בתוכנית הלאומית צמצום זיהום אוויר ואנו נוכחים בדוחות המשרד  ●

ם המדווחים על ירגולטורי כאשר הצמצום הוא במספר המפעללהגנת הסביבה על רפיון 

( על ידי המשרד להגנת PRTRבוטה של פרוטוקול קייב )הזיהום למפל"ס תוך הפרה 

 הסביבה והסתרת נתוני זיהום הסביבה מהציבור.

מתקיים מצב של חוסר שקיפות  –אנו רואים כי בניגוד להצהרות התוכנית הלאומית  ●

ניטור אוויר המוצגים באתר  יאורה. נוכחנו גם לשוני מהותי בין נתונציבורית כמדיניות, לכ

לעומת הערכים המוצגים באתר איגוד ערים חיפה בתחנות הציבור  הגנת הסביבה

 במרחב מפרץ חיפה .

במזהמים האורגנים  50%עוד אנו מגלים כי בניגוד להבטחות הגנ"ס לא חלה ירידה של  ●

שנת ל 2017(. בין שנת 2015תחילת התוכנית ) הנדיפים מהתעשייה ובתי הזיקוק מאז

מתעשיות האנרגיה ומתעשיות אחרות  nmVOCsקיימת עלייה בפליטות מזהמי  2018

הנובעת מפליטות לא  21%שאינן כימיות במפרץ חיפה. בבזן למשל, חלה עלייה של 

 מוקדיות.
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גוד בניגוד להבטחות התוכנית הלאומית לא קיים ניטור רציף בכל הארובות ובני ●

ם ור המקומי במפרץ חיפה לא עומד בסטנדרטיטלהבטחות התוכנית הלאומית מערך הני

 בינלאומיים לניטור תעשייתי במרחב ציבורי

 

 שינוי חוק אויר נקי ועדכון היתרי הפליטה למפעלים .8

חוק אוויר נקי נחקק לפני כעשור ובשעתו היווה צעד ראשון בהכרה של הממשלה לנחיצותה של רגולציה 

ת ניטור,הפחתת יות מדעיות וטכנולוגיות שתורמות ליכולואיכות האוויר. עם חלוף השנים והתפתח בתחום

 פליטות, וכדומה נדרשים עדכונים מהותיים לחוק וצעדי יישום אקטיבים ואפקטיביים נוספים.

החוק והתקנות הקיימים כיום משמרים מערך רגולטורי כושל ומיושן שאינו מתאים  ●

לעדכן את הגדרות חוק  יים. אנו דורשים מהמשרד להגנת הסביבהלסטנדרטים בינלאומ

שיאפשר הטמעה של טכנולוגיות מייטביות לגו"ז ואכיפה של מזהמי אוויר נקי באופן 

 אוויר.

חוק אוויר נקי לא נותן ביטוי והגדרה מספקת למניעת פגיעה בריאותית בציבור. ואנו  ●

ים אקוטים בפגיעתם הבריאותית מצפים מהרגולטור לבצע סריקה רוחבית עבור מזהמ

 ערכי האכיפה יגזרו מערכי היעד את הערכים עבורם בחוק. היינו מצפים כי ולהשלים

 ישנם עשרות מקרים בהם חוק אוויר נקי אינו ניתן לאכיפה כלל ולכן חסר שיניים. ●

ורסטילי, דינמי  בדוח מפרט את המלצותינו המפורטות לעדכון החוק כך שיהיה 2פרק  ●

זמן וכן יתנו מענה למנעד החומרים העבור שילוב טכנולוגיות המתקדמות עם  ורובסטי

 טים במרחב ולסינרגיה ביניהם.הנפל

 -אנו מצפים מהמשרד להגנת הסביבה להוסיף בהגדרות ספי הפליטות ב"טבלה א' ●

גבלות על פליטות לא ארובות וערכי פליטה" בהיתרי פליטה של המפעלים בישראל ה

על וכן של המפעל עצמו פת על הזיהום המצרפי של כלל ארובות הממוקדיות וכן הגבלו

בהתאם להגדרות רוח ומודלים לפיזור מזהמים. אנו מצפים  םעם מפעלים סמוכי

להדדיות בין מוקדי פליטה ולהגדרות חוק להפחתת פליטות מצרפית במיוחד לגבי 

לשינויים מזהמים אשר הוכחה לגביהם במחקרים בעולם השפעה סינרגיסטית בהתאם 

 ת אינוורסיה(, טמפ' ומצבי אטמוספרה קיצוניים כדוגמהבתנאי מזג אוויר )רוח, קרינ

בין מזהמים בולטים  להוסיף לחוק אוויר נקי פרק המגדיר ערכי סינרגיהנוכח זאת, יש  ●

להתראה -( וכן ערכי יחוסBenzene, formaldehyde)מזהמי קריטריון, אלקאנים, 

 ן הזהירות המונעתוקיצוני של אינוורסיה וזאת על פי עקר במזהמים אלו כאשר יש מז"א

 


