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מרשם הפליטות לסביבה–ס"מפל

במסגרת  ( PRTR)ישראל התחייבה ליישם את מרשם הפליטות לסביבה 

.  OECD-הצטרפותה לארגון ה

.או דומה לוPRTRמרשם יש ( למעט טורקיה)OECDמדינות ה לכל 

PRTR - Pollutant Release and Transfer Register

:ס מדווחים המפעלים הגדולים מהענפים הבאים"למפל

הפקת דלק ועוד, בתי זיקוק, תחנות כוח–תעשיית האנרגיה •

חומרי הדברה ועוד, דשנים, כולל מפעלי יצור תרופות–תעשייה כימית •

ציפוי מתכות ועוד, גילוון, התכה, מפעלי יציקה–תעשיית המתכת •

מחלבות משחטות, תעשיית מזון ומשקאות•

תחנות מעבר ועוד, מטמנות פסולת, מכוני טיפול בשפכים–פסולת ושפכים •

מדגים, חזיריות, לולים-ח "גידול אינטנסיבי של בע•
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?על מה המפעלים מדווחים –ס"מפל
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מצאי פליטות לאוויר

לאווירשל פליטות הארצי הסבר על המצאי 

ס"מפל
דיווחי המפעלים  

הגדולים

מרובמזהמיםפליטתסךאתכוללהמצאי

וכןהמשרדשחישבבארץהפליטהמקורות

.ס"המפלאתכולל

המתודולוגיותפיעלמבוצעהחישוב

(EEA)האירופיהאיחודבמדינותהמקובלות

.(USEPA)ב"ובארה

המצאי  . המצאי מתעדכן אחת לשנתיים

.2018האחרון שפורסם הוא לשנת 

–מוכרים כמסרטנים בבני אדם או עבור המזהמים החשודים לראשונה חישובים כלל 2018מצאי 
.   אמוניהובנוסף להם . עופרת, ארסן, ניקל, כספית, קדמיום, פירן-א-בנזו, פורמאלדהיד

:  כלל לראשונה גם חישובי פליטות מהמקורות הבאים2018מצאי 

פחמי עץ, עץ לחימום ביתי, פסולת חקלאית צמחית, פסולת עירונית-שריפות מסוגים שונים 

ה"צמ, רכבות, שיט בנמליםכלי -תחבורה

חזיריות ודירים, לולים, רפתות-ח "בעגידול 

2018קישור למצאי הפליטות לאוויר 

תחבורה

שריפת פסולות

ח"גידול בע

שימושים ביתיים

תחנות תדלוק

5

https://www.gov.il/he/departments/guides/pollutant_emissions_inventory


0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

חקלאות

פסולת ושפכים

תעשייה  

18נסגרו או הפחיתו פעילות 2019בשנת 

מפעלים17מפעלים ודיווחו לראשונה 

מספר מדווחים

,סופרסולד)המתכותבענףמפעלים3,(אתגל)כוחתחנת–מדווחים18הדיווחחובתלסףמתחתפעילותהפחיתואונסגרו2019בשנת

.לולים2,לפסולתמעברתחנות3,מטמנות4,(ביוסויל)מסוכנתבפסולתטיפול,מחצבותשתי,(ח"שב)כימיהמפעל,(כרומניקל,שנפ.ע

פנדי)משחטה,(אשחסין)קרמיקהייצור,(קואטגרין)שטחפניטיפול,(תבורייפאורה)משקאותייצורמפעל:לראשונהדיווחומדווחים17

.מחצבות2,מטשים4,מעברתחנות2,לולים5,(עוף

6.כנגדםאכיפההליכינבחנים.(סנטר-גולד)מתכותלעיבודמפעל,חנהידש"מט,לולים2,מעברתחנות3–דיווחולא
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סך העלות החיצונית של הפליטות לאוויר של 
₪  מיליארד 13–2019ס בשנת "המפלמדווחי
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.עלות חיצונית מבטאת כערך כספי את ההשפעות החיצוניות השליליות על בריאות האדם והסביבה•

.  מזהמים שלהם חושבו עלויות חיצוניות ולא כוללת גזי חממה מאחר והשפעתם אינה מקומית18המפה כוללת •

אוויר וגזי  מזהמיעלויות חיצוניות של -הערכה ומדידה של עלויות סביבתיות : הירוקהספר "החישוב בוצע לפי 

.ס"דוח המפלהמידע המלא מפורסם יחד עם ". 2020המשרד להגנת הסביבה יולי , חממה

.מפעל נשר הפך למפעל השני בגודלו בפליטות לאוויר בארץ, בעקבות הפחתת הפליטות בתחנת הכוח רוטנברג•

.2019סגר את כבשן הייצור בדצמבר הר טוב בבית שמש מפעל מלט . 2020הגליל נסגר במאי בנוף פניציהמפעל •

.ס לא הוחל ביהודה ושומרון"חוק המפל•

:מהעלות החיצונית הם73%הגורמים ל , עשרת הפולטים הגדולים של חומרים מזהמים

ח"מלש, עלויות חיצוניות

חדש

יישובמפעל#
ח"מלש,עלות חיצונית

גזי חממהחומרים מזהמים

2,0921,592חדרהתחנת כוח אורות רבין-י "חח.1

818396רמלה  נשר מפעלי מלט ישראליים.2

4931,154אשקלון  תחנת כוח רוטנברג-י "חח.3

34572מישור רותם רותם אמפרט נגב.4

17615נוף הגליל  תעשיות זכוכית שטוחהפניציה.5

157238אשקלון  אנרגיהדוראדתחנת כוח .6

12262בית שמש  מלט הר טוב.7

11958אשדוד  פז בית זיקוק אשדוד.8

105244חיפה  בתי זיקוק לנפט–ן "בז.9

95219גזרגזרמ"מחז–י "חח.10

6,2186,725ס"כ במפל"סה

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/green_book_external_costs_air_pollutants_greenhouse_gases
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/prtr_report


מסך העלות החיצונית 3%הופחתו 2019בשנת 

ח"מלש450של הפליטות לאוויר שהם כ 
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.ח"מלש30גדולה מ 2018שהעלות החיצונית של הפליטה לאוויר שלהם בשנת מפעלים הרשימה כוללת 

.ברשימה זוהפחתות עקב שינוי שיטת חישוב לא נכללו 

:הם2019בשנת שלהם החיצוניות של הפליטות לאוויר בעלי ההפחתה הגדולה ביותר בעלויות המפעלים עשרת 
חדש

יישובמפעל#
אחוז ח"מלש, עלות חיצונית

הפחתה
פירוט

2019שנת 2018שנת 

.דרישת המשרדמעבר לגז טבעי במקום מזוט לפי  46.66.486מגדל העמקנילית.1

2.
-י מדיטרניאן לימיטד 'נובל אנרג

תמראסדת
 37.514.461מרחב ימי

הפעלת מערכת השבת פליטות לאוויר לפי דרישת  

.המשרד

 34.914.359חיפהשמן תעשיות שמנים  .3
דרישת  הפחתת שימוש במזוט ומעבר לגז טבעי לפי 

.המשרד

.ייצורהפחתתכלומר , הפחתה בפחמן דו חמצני47.536.423תל אביברדינגהכחתחנת -י "חח.4

 517.8417.319מישור רותם. ת.ארותם אמפרט נגב  .5
לפי  NMVOC, חלקיקים, הפחתות בתחמוצות גופרית

.המשרדדרישות 

.הפחתת ייצורכלומר , הפחתה בפחמן דו חמצני 144.912017אלון תבור. ת.אכוח אלון תבורתחנת -י "חח.6

 213176.617אשדודפז בית זיקוק אשדוד  .7
תפוקותשינוי -הפחתות תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית

.משתניםתהליךבמתקנים ותנאיהעבודה

.חנקןהפחתות חלקיקים ותחמוצות 32.528.712מפעלי צין. ת.אמפעל צין-רותם אמפרט נגב .8

382348.49חיפהבתי זיקוק לנפט חיפה  -ן "בז.9
,  אמוניה, תחמוצות חנקן, הפחתות תחמוצות גופרית

NMVOC– לפי דרישות  שחלקן פעולות שיפור רבות

.המשרד

4,0103,6848חדרהאורות רביןכחתחנת -י "חח.10
הפחתות תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית עקב התקנת 

.המשרדאמצעי הפחתה לפי דרישת 



36%

12%
5%

38%

8% 1%
ייצור חשמל

ס"תעשייה במפל

ס"תעשייה שאינה במפל

(ה ורכבות"צמ, כבישית)יבשתית -תחבורה 

כלי שיט בנמלים-תחבורה 

אחר

46%תחבורה תורמת (: NOx)חנקןתחמוצות 

בפליטות לאוויר36%–וייצור חשמל 
תמונה ארצית   

2019ס"מפל+ 2018מצאי 
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אלפי טונות

הפליטה 2012משנת : (NOx)תחמוצות חנקן

58%ב ס פחתה "לאוויר במפל

בפליטת תחמוצות חנקן לאוויר בעיקר בעקבות הפחתת השימוש בפחם 11%חלה הפחתה של 2019בשנת 

תחנות הכוח של חברת  –מהפליטה נגרמת משלושה מקורות פליטה 70%. רביןהיצור הישנות באורות ביחידות 

.רוטנברג באשקלון ונשר מפעלי מלט ישראליים ברמלה, החשמל לישראל אורות רבין בחדרה

ס"מגמה רב שנתית במפל
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ישראל

EU15

גרמניה

בריטניה

הולנד

ג לנפש"ק

הפליטה  , לאחר ההפחתות: (NOx)חנקןתחמוצות 
EU15לנפש בישראל כפולה מהפליטה ב 

לאומית-השוואה בין

מאחר וחלק מיחידות הייצור בתחנות הכוח הפחמיות  EU15מבהפליטה לנפש בישראל עדיין כפולה 

.עדיין פועלות ללא אמצעי הפחתה מתקדמים

11
2019-ו2018לשנים EPRTRטרם פורסמו נתוני ה 
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ייצור חשמל

ס"תעשייה במפל

ס"תעשייה שאינה במפל

כלי שיט בנמלים-תחבורה 

אחר

ס"מפלבדוח 14עמוד 

תחנות הכוח  : (SOx)גופריתתחמוצות 

מהפליטות לאוויר  55%תורמות 

תכולה מרבית של 2020ינואר 1החל מ  International Maritime Organization-תקינה חדשה של העל פי 

.תקינה זו נמצאת בשלבי אימוץ בישראל. 3.5%התקן הקודם היה . 0.5%גופרית בדלק אניות היא 

תמונה ארצית   
2019ס"מפל+ 2018מצאי 
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רותם אמפרט נגב
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תחנת כוח אורות רבין

2012משנת : (SOx)גופרית תחמוצות 

78%ב ס פחתה "הפליטה לאוויר במפל

אלפי טונות

דרישותיישוםבעקבותבעיקר,גופריתתחמוצותבפליטת28%שלהפחתהחלה2019בשנת

ההפחתהמתקנילפעולהחלו-הפחמיותהכוחבתחנותהפחתהאמצעילהתקנתהמשרד

(FGD)כוחתחנת.מפעלים13במזוטבמקוםטבעילגזמעברחלבנוסף.ברוטנברג2ו1ביחידות

.ס"במפלגופריתתחמוצותפליטתמכלל74%לגורמתרביןאורות

ס"מגמה רב שנתית במפל
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BCMצריכת גז טבעי 

/אחוז גז טבעי בייצור חשמל

עבור המזהמים וצריכת פחם  

100=2012 BCMצריכת גז טבעי 

עקב התקנת מתקני הפחתה  בפליטה לאוויר הפחתות 

למרות עלייה בשימוש בפחם  , בתחנות הכוח הפחמיות

רביןבאורות5-6יחידות)פליטותהפחתתמתקניעםפחמיותביחידותהייתההפחםבצריכתהעלייהעיקר

לכךבנוסף.הפחםבצריכתניכרתירידההייתהרביןבאורותהישנותהיצורביחידות.(ברוטנברג1-2ויחידות

.ברוטנברג2ו1ביחידות(FGD)ההפחתהמתקנילפעולהחלו

14



12%

8%

17%

6%
42%

12%
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ס"תעשייה במפל

ס"תעשייה שאינה במפל

רכבות וכלי שיט  , ה"צמ, כבישית-תחבורה 
בנמלים

תחנות תדלוק-תחבורה 

,  צבעים, מוצרי ניקוי)שימושים ביתיים 
(קוסמטיקה ורחצה, דבקים

, שריפה פתוחה של פסולת עירונית וחקלאית
עץ לחימום ביתי ופחמי עץ

אחר 

(:  NMVOC)חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן

לפליטות42%שימושים ביתיים תורמים 
תמונה ארצית   

2019ס"מפל+ 2018מצאי 
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ענפים שאינם נדרשים להיתר פליטה 
לאוויר

ענפים הנדרשים להיתר פליטה לאוויר

טון

(:  NMVOC)חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן

2019בשנת 30%ס פחתה ב "הפליטה השגרתית במפל
**(תמר ומרי בי, *כולל אסדות לוויתן)

.36%ב 2012פחתו במצטבר משנת NMVOCשל ( שריפות/למעט תקלות)הפליטות השגרתיות 

לבדה פחתה הפליטה  2019בשנת . 53%ב 2019ועד 2012משנת הפליטה מענפים הנדרשים בהיתרי פליטה לאוויר פחתה במצטבר

(.תעשיותפ.ל.בצרותם אמפרט נגב וכן , ל"כאו, ן"בבזהפחתות לפי דרישת המשרד )25%ב 

.היא עדכון הנחיות חישוב2016הסיבה לעלייה בפליטות ענפים שאינם נדרשים בהיתרי פליטה בשנת 

.מהפליטות98%המפחיתה , הותקנה באסדת תמר מערכת להשבת פליטות לאוויר2019בחודש מרץ 

ס"מגמה רב שנתית במפל

.  לאווירNMVOCטון 5.8נפלטה כמות של 31.12.2019עד ליום 18.11.2019מיום לוויתן בתקופת ההרצה ונישובים של אסדת * 

.  ס"לחוק המפל( ו)3ס בשנת ההקמה לפי סעיף "האסדה פטורה מדיווח למפל

.הפליטה לאוויר שהוגש למשרדלפי היתר שנתי דיווח נתונים אלו לפי 

.31.5.2019אסדת מרי בי הפסיקה להפיק גז טבעי ביום ** 
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11%

10%

8%

34%

7%

13%

6%

11%

ס"תעשייה במפל

ס"תעשייה שאינה במפל

ייצור חשמל

רכבות וכלי שיט בנמלים, ה"צמ, תחבורה כבישית

ח"גידול בע

(לא חוקית)שריפה פתוחה של פסולת עירונית 

שריפה פתוחה של פסולת חקלאית צמחית

שריפת עץ לחימום ביתי ופחמי עץ

PM10  : שריפות פסולות שונות תורמות

מהפליטות19%

40כהואאלוחלקיקיםשלהשנתיהרקעריכוז.לישראלמחוץממדבריותגםמגיעיםPM10חלקיקיכילצייןיש

שלהרבההחשיבותמכאן.ק"לממיקרוגרם50–השנתיהסביבהמתקן80%מהווהזהריכוז.ק"לממיקרוגרם

.אנתרופוגניםממקורותהחלקיקיםפליטתצמצום

תמונה ארצית   
2019ס"מפל+ 2018מצאי 
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טון

PM10  : מענפים הנדרשים  השגרתית הפליטה

2019בשנת 19%ב להיתר פליטה פחתה 
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תקלות/ שריפות 

ענפים שאינם נדרשים להיתר  
פליטה לאוויר

ענפים הנדרשים להיתר פליטה  
לאוויר

.27%פחתו ב 2019ובשנת 66%ב 2012ס פחתו במצטבר משנת "המדווחות למפל PM10הפליטות של 

.רותםבמישור OPCתחנות כוח רוטנברג ו , אמפרט נגבהתרחשו ברותם 2019עיקר ההפחתות בשנת 

.65%ב 2012משנת הפליטה מענפים הנדרשים בהיתרי פליטה לאוויר פחתה במצטבר

.נובעת מעדכון הנחיות חישוב פליטות ללולים2019רוב ההפחתה בשנת 

ס"מגמה רב שנתית במפל
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27%

4%
1%
2%

48%

14%

4% כלי שיט בנמלים ותחנות תדלוק, תחבורה כבישית

תעשייה

ייצור חשמל

גז מטמנות שאינו נאסף

(לא חוקית)שריפה פתוחה של פסולת עירונית 

שריפה פתוחה של פסולת חקלאית צמחית

שריפת עץ לחימום ביתי ופחמי עץ

שריפות פסולת  : *חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים

2019מהפליטות בשנת 62%תרמו 

תמונה ארצית   
2019ס"מפל+ 2018מצאי 
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הועדהפיעלכמסרטניםמוכריםאוחשודים38מתוכם.מזהמיםחומרים114שלרשימהכוללתס"למפלהדיווחחובת*

.הבריאותשבמשרדוטרטוגנייםמוטגנים,מסרטניםלחומריםמשרדיתהבין

גרפים אלו עוסקים בחומרים  . חשיפה לזיהום אוויר מחוץ לבית מוכרת כמסרטנת בבני אדם, יש להדגיש שעל פי הועדה
. מזהמים פרטניים בלבד
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ענפים שאינם נדרשים להיתר פליטה לאוויר

ענפים הנדרשים להיתר פליטה לאוויר

טון

השגרתית הפליטה : חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים

**(ביומרי תמר , *לוויתןאסדות כולל )2019בשנת 51%ב פחתה 

.מהפליטות98%המפחיתה , הותקנה באסדת תמר מערכת להשבת פליטות לאוויר2019חודש מרץ הסיבה להפחתה היא שבסוף 

.55%ב 2012פחתה במצטבר משנת ( שריפות/ תקלות למעט )השגרתיות הפליטות 

.79%ב 2012משנת ובמצטבר 5%ב 2019הפליטה מענפים הנדרשים בהיתרי פליטה לאוויר פחתה בשנת 

.היא עדכון הנחיות חישוב2016הסיבה לעלייה בפליטות ענפים שאינם נדרשים בהיתרי פליטה בשנת 

ס"מגמה רב שנתית במפל
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.  טון חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים לאוויר0.023נפלטה כמות של 31.12.2019עד ליום 18.11.2019מיום לוויתן בתקופת ההרצה ונישובים של אסדת * 

.  ס"לחוק המפל( ו)3ס בשנת ההקמה לפי סעיף "האסדה פטורה מדיווח למפל

.הפליטה לאוויר שהוגש למשרדלפי היתר שנתי דיווח נתונים אלו לפי 

.31.5.2019אסדת מרי בי הפסיקה להפיק גז טבעי ביום ** 



הפליטה  : חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים

EU15מהפליטה ב 82%השגרתית לנפש בישראל נמוכה ב 

ג לאלף נפש"ק

.ולכן אסדות הגז הטבעי אינן נכללות בהשוואהדלקיםהמרשם האירופי אינו כולל הפקת 

.חומרים שאינם נכללים במרשם האירופי4ס וכן "ענפים שנוספו במפל3כמן כן ההשוואה אינה כוללת 

לאומית-השוואה בין
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לא חל שינוי בפליטת 2019בשנת : מתכות

מתכות לאוויר
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מתכות חשודות או מוכרות  
כמסרטנות בבני אדם

מתכות לא מסרטנות

טון

אוהחשודותמתכותשללאווירהפליטה.82%ב2012משנתבמצטברפחתוס"למפלהמדווחותלאווירמתכותפליטת

.86%ב2012משנתבמצטברפחתהאדםבבניכמסרטנותמוכרות

אורותכוחבתחנתהנפלטתהכספיתבכמותעלייהעקב,לאווירמסרטנותמתכותבפליטת5%שלעלייהחלה2019בשנת

ג"ק34.6לבהשוואהג"ק155-נשרובמפעל,(ידועהלאסיבה)2018בשנתג"ק0.5מלפחותבהשוואהג"ק229-רבין

.(רציףנטורלפילחישובדיגוםלפימחישובמעבר)2018בשנת

ס"מגמה רב שנתית במפל

22



7.17
74%

0.94
10%

1.153
12%

0.39
4%

כלי שיט בנמלים

תעשייה

ייצור חשמל

אחר

כלי שיט  : *מתכות חשודות או מוכרות כמסרטנות

מהפליטה74%בנמלים תורמים 

תמונה ארצית   
2019ס"מפל+ 2018מצאי 

23 קדמיום, ערכי-כרום שש, ארסן, קובלט, כספית, עופרת, ניקל* 
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ס"כלל הפליטה במפל

ס"פליטה לנפש במפל

EU15 EPRTR  פליטה לנפש

CO2שווה ערך מיליון טון 

2%של עלייה חלה 2019בשנת :גזי חממה

ס"במפלבפליטות גזי חממה 

לנפשCO2שווה ערך טון 

לאומית-השוואה בין

נגרמה בשל עלייה בייצור החשמל ומחצית עקב דליפת 2019מחצית מהעלייה בפליטות גזי חממה בשנת 
.שתוקנה בינתייםמילועוףבמשחטת HFCsגזי קירור 

פליטה זו עדיין גבוהה מהפליטה  , 2012מאז ס "בפליטות גזי חממה לנפש במפל27%למרות ירידה של 

.55%ב EPRTR(EU15)לנפש ב 

24



0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

פליטת תחנות כוח פרטיות

פליטת חברת החשמל

ללא )כ ייצור חשמל "סה
(אנרגיות מתחדשות

חברת החשמל-ייצור חשמל 

בפליטה 2%עלייה של : חמצניפחמן דו 

2019מתחנות כוח בשנת 

CO2מיליון טון  TWhייצור חשמל בפועל 

פחתה פליטת פחמן דו חמצני  , 2012משנת ( ממקורות לא מתחדשים)בייצור החשמל 9%למרות עלייה של 

תחנת הכוח אלון תבור עברה מבעלות  . זאת עקב צמצום השימוש בפחם לייצור חשמל, 22%מתחנות הכוח ב 

.2019חברת החשמל לבעלות פרטית בשנת 

ס"מגמה רב שנתית במפל
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גרמניה
האיחוד  
האירופי יפן

המדינות  
המפותחות ב"ארה הודו ישראל

כלל המדינות  
שאינן  

מפותחות סין

עלייה בפליטה בענף : חמצניפחמן דו 

2019האנרגיה בישראל בשנת 

International Energy Agency, Global Energy Review 2019:  ל"מקור לנתונים הבינ

אחוז 

שינוי

מצום  צבעיקר בשל , 2019בעוד שבמדינות המפותחות פחתו פליטות הפחמן דו חמצני מענף האנרגיה בשנת 

הרי שבישראל פליטות  , מזג אויר מתון והתמתנות הצמיחה, מתחדשתמעבר לאנרגיה , (-15%)בפחם השימוש 

בעוד  , 2019בלבד בשנת 5%ל 3%מאחר ושיעור השימוש באנרגיות מתחדשות עלה מ , 1.5%אלה עלו ב 

.גבוה יותר, לרבות גז טבעי, הדלקיםשקצב עליית צריכת 

לאומית-השוואה בין

26

חדש



27

2019בשנת 9%הפליטה פחתה ב : מתאן
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אחר

שים אקסטנסיביים"מט

הפקת גז טבעי

גז מטמנות שלא נאסף

אלפי טון מתאן

*.נתונים אלה כוללים את פליטות אסדת לוויתן

לאוויר  הותקנה באסדת תמר מערכת להשבת פליטות 2019להפחתה היא שבסוף חודש מרץ הסיבות 

.פחתו הפליטות( טיפול בבריכות בשטח גדול)שים אקסטנסיביים "ובמספר מט

.נובעת משיפור באיסוף גז המטמנה באפעה2018ההפחתה בפליטות גז מטמנות בשנת 

.נובעת מעדכון הוראות חישוב הפליטות2018שים אקסטנסיביים בשנת "העלייה בפליטות מט

(.טון277)31.12עד 18.11מ  לוויתן כולל תקופת הרצה ונישובים של אסדת * 

.  ס"לחוק המפל( ו)3ס בשנת ההקמה לפי סעיף "האסדה פטורה מדיווח למפל

.הפליטה לאוויר שהוגש למשרדלפי היתר שנתי דיווח נתונים אלו לפי 

ס"מגמה רב שנתית במפל
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ס "מספר מדווחים למפל
במפרץ חיפה

2012 =100

הפחתות בפליטות מזהמים לאוויר  : מפרץ חיפה

ס"במפל2012משנת 88%עד 48%של 

סגירת חיפה 

כימיקלים

קבלת גז טבעי  

מאסדת תמר

שיפורים  

,  ן"בבז

וגדיבל"כאו

RTOהתקנת 
ל"בכאו

צביעה בלבן לצמצום  )בעקבות יישום דרישות המשרד להפחתת פליטות בחוות המכלים 44%ב ן"בבזNMVOCפחתו פליטות 2019בשנת 

חוברו מכלי אחסון למתקן  ל"בכאו. בהזרמת גז ללפידים75%צמצום של , תיקון דליפות מרכיבי ציוד, (התקנת אטמים ועוד, חימום המכלים

. ובנזן אל מתקני טיפול וצומצמו פליטות מרכיבי ציודNMVOCחוברו מקורות פליטה של בגדיב. וצומצמו דליפות מרכיבי ציודCTOה 

28
.  וכרומניקלשמנים בסיסיים חיפה , נסגרו המפעלים חיפה כימיקלים2019–2018בשנים 

מספר מדווחים



לאוויר  חומרים מזהמים השוואת פליטת 

2019ס בשנת "באזורים תעשייתיים במפל
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טון טון חומרים חשודים או מוכרים  
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מפליטות45%,המשרדדרישתבעקבות2018-2019בשניםהפחיתרותםבמישורמ"בענגבאמפרטרותםמפעל
NMVOC(23%)טון200המשרדדרישותבעקבות2019בשנתהפחיתהמפעלבנוסף.(טון2,157)הגופריתתחמוצות

.PM10(42%)חלקיקיטון173-ו
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למעט  , ס הגבוה ביותר מוצגים באיור זה"למפלהאזורים התעשייתיים בהם מספר המדווחים 

.רוטנברגבה מושפעות בעיקר מתחנת הכוח והפליטות מוצגת כאן מאחר אשקלון שאינה 



ס בישראל "במפליחס פליטות לנפש 

2018ובמדינות במערב אירופה בשנת 

30

0

20

40

60

80
ישראל

הולנד

גרמניה

בריטניה  
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לאומית-השוואה בין

,  בריטניה, ס הישראלי מול פליטות לנפש בגרמניה"בהשוואה יחסית זו מוצגות פליטות חומרים מזהמים לאוויר לנפש במפל

.2019טרם פורסמו נתוני מדינות אלה לשנת . שוויץ, הולנד

, דלקיםמהשוואה יחסית זו עולה כי הפליטות לנפש בישראל גבוהות בעיקר במזהמים שהם תוצרי שריפת 
.  בישראל נמוך מהסף האירופיPM10יש לציין כי הסף הכמותי לדיווח של . עקב שריפת הפחם בישראל

.58הערך של ישראל הוא , הגבוהים מהסף האירופי בלבדPM10בהשוואה לפי דיווחי פליטת 
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גז טבעי

מזוט

אלפי שווה ערך טון נפט

בצריכת גז טבעי  26%חלה עלייה של 2019בשנת 

27%וצריכת המזוט פחתה ב 

.  צרכני גז טבעי חדשים13ונוספו (*מ"ק158)נוספים של צנרת חלוקת הגז טבעי 30%נפרסו 2019בשנת 

.2012משנת 88%צריכת המזוט פחתה ב 

.2012משנת 182%צריכת הגז טבעי עלתה ב 

2019סיכום פעילות , משרד האנרגיה* 
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ס"מגמה רב שנתית במפלחדש
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ס"הזרמות לים במפל

הנה  2019מהכמות המוזרמת לים התיכון בשנת 90%ו המוזרמת לים המלח בכל השנים מהכמות 99.8%

. שאר המזהמים הם בעיקר פחמן אורגני כללי וחנקן כללי(.  כלוריד ונתרן)מלחים 
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שאר המזהמים הם בעיקר פחמן אורגני כללי . מכמות המזהמים המוזרמת לנחלים היא מלחים85%

.כימיקליםנגרמה בעקבות סגירת מפעל חיפה 2017בשנת לקישון הניכרת בהזרמה ההפחתה . וחנקן כללי

ס"הזרמות לנחלים במפל
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המזהמים המוזרמים

אלפי טון

2019יעדי הזרמות שפכים תעשייתיים בשנת 
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מקור נתונים אלו במצאי  . ס"הזרמות לבריכות אידוי המצויות בשטח המפעל אינן מדווחות למפל* 

.הזרמות לבריכות אידוי שערך המשרד להגנת הסביבה

.  ח"טיפול בשפכים וגידול בע, האיור אינו כולל הזרמות מענפי הפסולת

אחוז מלחים מתוך  

המזהמים המוזרמים
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ים ונחל, קרקע, שפכים

מספר מדווחים

אלפי טון

בפליטות והזרמות בתקלה 70%הפחתה של 

2019ס בשנת "במפל
מספר מדווחים

התרחשו שריפות קטנות יותר במטמנות  2019בשנת . דודאים וירוחם, התרחשו שריפות גדולות במטמנות אפעה2018בשנת 

בדיווח  מחויבת אולם מאחר והמטמנה נסגרה היא אינה , 2019הבעירה הפנימית במטמנת ירוחם נמשכה גם בשנת . ל"וחגאפעה 

.ס"למפל

.מסך ההזרמות0.5%מהווה 2019ים ונחל בשנת , קרקע, כמות ההזרמות בתקלה לשפכים

.מסך הפליטות לאוויר0.01%מהווה 2019כמות הפליטות בתקלה לאוויר בשנת 
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בנאות חובבביוסוילעקב סגירת מתקני 2019באחוז המחזור בשנת 2%ירידה של 
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.טיפול בפסולת וטיפול בשפכים, פסולת מענפי החקלאות, כולל אפר פחם מתחנות הכוחאיור זה לא 
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פסולת עירונית  במחזור 2%עלייה של 

2019ס בשנת "במפלמעורבת

ואינו כולל ( חיריהבפארק המחזור RDFומתקן ה )האיור כולל העברות פסולת עירונית מעורבת דרך תחנות מעבר בלבד 

38.  העברת פסולת ישירות למטמנה

.בפארק המחזור חירייהRDFנובעת מהגברת היקף פעילות מתקן ה 29.5%ל 27.5%העלייה בשיעור המחזור מ 
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עלייה של  -תחנות מעבר לפסולת בניין 

2019באיסוף פסולת בניין בשנת 19%

39.  האיור כולל העברות פסולת דרך תחנות מעבר בלבד ואינו כולל העברת פסולת ישירות למטמנה
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גושית-תחנות מעבר לפסולת יבשה

.האיור כולל העברות פסולת דרך תחנות מעבר בלבד ואינו כולל העברת פסולת ישירות למטמנה

40.  פחתה עקב אי דיווח של אחת מתחנות המעבר לפסולת גושית2019כמות הפסולת בשנת 


