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15.12.19 

 :לכבוד
 מר גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

 שולי נזר, סמנכ"לית תעשיות ורישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה
 מר שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה, המשרד להגנת הסביבה

 

חזק ובלתי  עקב חריגות חוזרות ונשנות בבנזן וזיהום אוויר   45לבז"ן בהמשך לצווי   46דרישה להוצאת צו הנדון: 

 סביר ממתחם בז"ן  

 שלום רב, 

כארגוני סביבה הפועלים מתוך דאגה לבריאות הציבור ולסביבה במפרץ חיפה, אנו רואים בחומרה רבה   .1

"איסור על    3סעיף חריגות חוזרות ונשנות מחוק אוויר נקי את התנהלותה הסביבתית של בז"ן הכוללת  

( לחוק מוגדר 'בלתי סביר' כ"חריגה  1)ב() 3זה ולפי סעיף  גרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר" לענין 

 (לחוק כזיהום אוויר חזק או בלתי סביר".   2)א()6מערכי סביבה שנקבעו לפי סעיף 

לחוק   46על פי סעיף לסגור את המתקנים הדולפים  אנו דורשים כי המשרד להגנת הסביבה יפעל   .2

מאותו מקור פליטה, ומי   45"ניתן צו למניעה או לצימצום של זיהום האוויר לפי סעיף   -, בו נכתבאוויר נקי 

 שניתן כלפיו הצו לא מילא אחר הוראותיו"   

לחוק אוויר נקי, בגין    45, מתוקף סעיף 1חברת בז"ן פועלת בשנתיים האחרונות תחת שני צווים מנהליים  .3

חריגות בפליטות בנזן. למרות הדרישה ל"שינוי פעילות, צמצום פעילות או הפסקת מתקנים לצורך  

(, ממשיכים להירשם ריכוזי בנזן  8/10/2017)המופיעה בסעיף כ"א לצו מתאריך  הפסקת החריגות" 

. בתחנת הניטור הסביבתית  2חריגים ואף חריגות מערך הסביבה היממתי המוגדר בתקנות אוויר נקי 

: ריכוז  1-]נספח  2019חריגות בנזן יממתיות מלאות, במהלך שנת  7, נמדדו סה"כ 6הסמוכה ניידת

: קורלציה בין ימי  2-[. החריגות נמדדו במורד הרוח מבז"ן ]נספח2019בנזן במהלך חריגות יממתיות ב 

 .החריגה לכיוון הרוח מעידים על מקור הזיהום בבז"ן[ 

, אשר לא מאפשרת למצע את נתוני  10.12.19בתאריך  6על אף זמינותה הנמוכה של תחנה ניידת .4

גם בתאריך זה.   ושמינית חריגת בנזן נוספת  הניטור לכדי ערך סביבה יממתי מלא, טענתנו היא כי נמדדה

)בדגימה חצי     2.74PPBהינו  15:30ממוצע ריכוזי הבנזן שנמדדו עד הפסקת פעילות התחנה בשעה 

שעתית( וכך ניתן לחשב כי גם אם התחנה היתה ממשיכה בפעילות תקינה וביתר המדידות עד סוף  

  47%, קרי, PPB1.769ערך ממוצע של   היממה היו מתקבלים ערכי אפס, היממה היתה מסתיימת עם

  10.12.19: סיכום ערכי ניטור בנזן )חצי שעתי( 3-מעבר לערך הסביבה היממתי הקבוע בחוק. ]נספח

 [.  6ניידת

,  11.12.19גם למחרת,  6, המשיכו להתקבל בתחנה ניידתPPB3.46ערכים גבוהים של ניטורי בנזן עד 

 לא ניתן לקבוע חריגה יממתית תשיעית.  (, ש32%אך זמינות התחנה הייתה כה מועטה )

 
סביר בשל חריגות מערך ,למניעה או לצמצום של זיהום אוויר חזק או בלתי  2008–לחוק אוויר נקי , התשס"ח 45צו מינהלי לפי סעיף  1

לחוק  45, וצו מנהלי נוסף שהוצא לבז"ן לפי סעיף 08.10.17הסביבה בבנזן שבמקורו בפליטות מתחום המפעלים של קבוצת בז"ן מתאריך 
,  17.03.19אוויר נקי בשל חריגות  מערך הסביבה בבנזן מתאריך 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Pages/bazan_gadiv_hearing.aspx 
לחוק, נקבע ערך סביבה למזהם   6,אשר הותקנו לפי סעיף  2016–בתקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר()הוראת שעה()תיקון(, התשע"ו 2

 מק"ג/מ"ק בממוצע שנתי. 1.3מק"ג/מ"ק בממוצע יממתי )להלן: "הריכוז היממתי"( ועל ריכוז מרבי של   3.9מרבי של בנזן, העומד על ריכוז 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Pages/bazan_gadiv_hearing.aspx
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:  4-, בהם נמדדו ריכוזי בנזן גבוהים במיוחד, בוצעו בבזן תהליכי תחזוקה. ]נספח4בתאריכים אשר בסעיף  .5

 הודעת בזן על תחזוקה[ 

חריגות בדיגומי סביבה בגדר מתחם בז"ן נמדדו גם השנה )כאשר עדיין לא הובאו לידיעת   .6

, מול  9ספטמבר ואילך( וכבר ישנן מעל לשבע חריגות בנק'  הציבור תוצאות הדיגומים מסוף

 : חריגות בדיגומי סביבה בבז"ן[. 5- הכניסה למפעל גדיב ]נספח

(, אין ערך בטוח לחשיפה לבנזן. הערך שנקבע  3WHOעל פי הגדרות ארגון הבריאות העולמי )  .7

הבנזן החצי שעתיות  . אי לכך, רמות 1.7µg/m³עומד על   1:100,000כסיכון לסרטן ביחס של 

 - שנמדדו במפרץ חיפה מהוות סיכון מהותי לסרטן 

 (, 142, כיוון רוח 42.59ug/m3, נמדדו 04:00 22/09/19-)ב 6בסמוך לניידת 1:4,000-יחס של כ

, כיוון רוח  m3/m³/24.79, נמדדו 24:00 18/10/19-)ב 5בסמוך לניידת 1:6,860-יחס של כ

134 .)  

טנציאלית הקשה בתושבי מפרץ חיפה, בשל אי עמידתו, לכאורה, של  נוכח הפגיעה הבריאותית הפו  .8

למתקנים אשר התנהלותם   46אנו דורשים הוצאת צו   -מתחם בז"ן בהגדרות החוק והצווים שניתנו לו  

הסביבתית גורמת לריכוזי בנזן גבוהים וחריגות מערך סביבה ויעד יממתי בתחנות הניטור הסמוכות  

 למתחם בז"ן. 

 בברכה, 

 רויטל גולדשמיד, מרכז מחקר סביבתי חיפה ד"ר 

 תומר חזן, מנהל סביבתית 

 רוית שטוסל, הקואליציה לבריאות הציבור ומנקים את מפרץ חיפה 

 

 

 :העתקים
 פרופ. סיגל סדצקי, ראש שרותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

 הוועדה המייעצת לאפידמיולוגיה סביבתיתפרופ. ד"ר יהונתן דובנוב סגן רופא המחוז, לשכת הבריאות המחוזית חיפה, יו"ר 
 ד"ר לילה יעקב, מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה, משרד הבריאות

 פרופ. איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
 מר אהרון הילינגר, משרד מבקר המדינה

 השר להגנת הסביבה , זאב אלקין
 מירב שגיא יהודיאן, המבקרת הפנימית, הגנ"ס

 עו"ד שרית גולן, יו"ר איגוד ערים חיפה
 ד"ר עופר דרסלר, מנכ"ל איגוד ערים חיפה

 ד"ר עינת קליש, ראש עיריית חיפה
 מר רועי לוי, ראש עיריית נשר

 מר אלי דוקורסקי, ראש עיריית קרית ביאליק
 מר יעקב פרץ, ראש עיריית קרית אתא

 ורית זבולוןמר עמוס נצר, ראש מועצה אז
 מר חיים צורי, ראש עיריית קרית מוצקין

 מר דוד אבן צור, ראש עיריית קרית ים
 מר עידו גרינבלום, ראש מועצה מקומית קרית טבעון

 

 
3 Preventing Disease Through Healthy Environments, Exposure To Benzene: A Major Public Health Concern (2019) 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329481/WHO-CED-PHE-EPE-19.4.2-eng.pdf?ua=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329481/WHO-CED-PHE-EPE-19.4.2-eng.pdf?ua=1
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 2019: ריכוז חריגות יממתיות בבנזן במהלך 1-נספח

 

 

 נתוני דצמבר  -  : קורלציה בין ימי החריגה לכיוון רוח מעידים על מקור הזיהום בבז"ן 2-נספח
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 20.11.19-1בנזן  6תחנת ניטור ניידת  12.

 

 

 בימי החריגה:   6קורלציית רוח לריכוזי הבנזן הגבוהים שנמדדו בניידת  2.2
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   6ניידת 10.12.19: סיכום ערכי ניטור בנזן )חצי שעתי( 3-נספח
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 10.12.19: הודעת בז"ן על תחזוקה 4-נספח

 

 

 : חריגות בדיגומי סביבה בבז"ן 5-נספח

 

 

 


