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  תחנה ניידת  –הנדון: דוח איכות אוויר 

 1ניידת  :שם התחנה

  45האלה , רח' הר אדר מיקום:

 9/4/2021 – 1/3/2021תקופת הצבה: 

מפליטות  המקוםחששם של תושבי מדידת איכות האוויר במקום עקב  מטרת ההצבה:

 חלקיקים ומזהמים אחרים הקשורים בהפעלת קמינים לחימום ביתי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:Levanak@sviva.gov.il


 

 
 תאריך הוצאה

14/03/2021 

 תחנה ניידת –דוח איכות אוויר  המסמך   : שם

 F03-04מס טופס 

 1מהדורה 

 13מתוך:  2דף:
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 השפעת קמינים על איכות האוויר 

 תנורי חימום ביתי המוסקים בעץ נחשבים למזהמים ביותר באמצעי החימום הביתיים.  .א

מזהמים שיש בהם  היא פליטתביתיים המוסקים בעץ  םתנוריב יתבריאותהסכנה ה

חלקיקים נשימתיים ותרכובות אורגניות כגון חומרים אורגניים טבעתיים פוליארומתיים 

(PAHs בנזן ופורמאלדהיד. מקצת ,)חומרים אלו ידועים בהיותם מחוללי סרטן או מ

 מוטגניים )מחוללי מוטציות(, רעילים ואף גורמים למפגעי ריח. 

יקות על הבריאות והסביבה רק כאשר נעשה לתנורי עץ ביתיים ייתכנו השפעות מז

 .)מקור: אתר הגנת הסביבה( בהם שימוש לקוי. התנורים אינם מפגע בפני עצמו

 

 הסכנות לבריאות

חשיפה לפליטות משרפת עץ מסכנת את בריאות האדם ועלולה להחמיר מחלות כלי 

גון נשים דם ריאתיות וקרדיולוגיות. הסיכון עולה בעיקר בקרב אוכלוסיות רגישות כ

-ומעלה( וחולים במחלות קרדיו 65בהיריון, תינוקות, ילדים, אנשים מבוגרים )בני 

 וסקולריות ונשימתיות.

 

 חשיפה לטווח קצר

חשיפה לעשן עץ מחמירה מחלות ריאה ועלולה לגרום התקפי אסטמה, ברונכיטיס 

 חריפה, סינוסיטיס, דלקות נשימה ואירועי לב.

 

 חשיפה לטווח ארוך

ממושכת לעשן עץ יכולה לגרום להפחתה של תפקוד הריאות, ברונכיטיס חשיפה 

 כרונית, סינוסיטיס וסרטן ריאות ועלולה לגרום למחלות לב וכלי דם ולאירועי לב.

 

 זיהום אוויר תוך מבני

בעלי תנורי הסקה אינם מודעים להיווצרות זיהום אוויר תוך מבני )בחלל הבית( משרפת 

ה מתרחש כאשר עורמים את העץ ופותחים את דלת התנור עץ בתנורי ההסקה. מצב ז

 וכאשר התנור אינו אטום דיו.

 

 .)מקור: אתר הגנת הסביבה(

 

 

 

 

 

 

mailto:Levanak@sviva.gov.il


 

 
 תאריך הוצאה

14/03/2021 

 תחנה ניידת –דוח איכות אוויר  המסמך   : שם

 F03-04מס טופס 

 1מהדורה 

 13מתוך:  3דף:

 

 אגף איכות אויר ושינויי אקלים,  -מרכז ניטור ארצי
 המשרד להגנת הסביבה

  61012, מיקוד 125קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 

  Levanak@sviva.gov.il 7634500-03פקס:  7634501-03טל: 

 

 כללי:

 –ל  1/3/2021 בתקופה שביןבין  45 האלהברח'  בהר אדרתחנת ניטור ניידת הוצבה 

 :ניידת הניטורמקום  ציגה אתמ 1תמונה  .9/4/2021

 

 הר אדר: 1תמונה 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ניידת ניטור
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  סיכום הממצאים לפי מזהמי אוויר לרבות זמינות הנתונים של כל מזהם:להלן 

 

 האלהרח'  - הר אדר :נתוני איכות אוויר 1טבלה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 מזהם  

אחוז 
נתונים 
תקפים 
לתקופת 
 המדידה

 

למחצית 
 השעה

 לשעה
לשמונה 

 שעות
 ליממה

 תחמוצות חנקן
NOx 

(µg/m3) 
95 

 560 - - 940 ערך סביבה

 - - - 11 ערך ממוצע

 18 - - 78 ערך מירבי

 אין - - אין מספר חריגות

זמן מדידת 
 מקסימום

10/03/2021 
16:00 

- - 15/3/2021 
 

חמצני  –דו  חנקן
NO2 

 (µg/m3) 
95 

 - - 200 - ערך סביבה

 - - 7 - ערך ממוצע

 - - 31 - ערך מירבי

 - - אין - מספר חריגות

זמן מדידת 
 מקסימום

- 15/03/2021 
15:00 

- - 

 –גפרית דו 
 SO2חמצנית 

(µg/m3) 
96 

 - - 350 - ערך סביבה

 - - 4 - ערך ממוצע

 - - 10 - ערך מירבי

 - - אין - מספר חריגות

מדידת  זמן
 מקסימום

- 1/4/2021 
12:00 

- - 

  O3 אוזון
(µg/m3) 

96 

 -  140  - - ערך סביבה

 - 86 - - ערך ממוצע

 - 129 - - ערך מירבי

 - אין - - מס' חריגות

זמן מדידת 
 מקסימום

- - 7/4/2021 
08:00 

- 

 חלקיקים נשימים
  (µgr/m3) PM2.5     

98 

 37.5 - - - תקן יממתי  

 15 - - - ערך ממוצע

 52 - - - ערך מירבי

 2 - - - עליותמס' 

זמן מדידת 
 מקסימום

- - - 24/3/2021 
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   )2.5PMעדינים )חלקיקים נשימים 

עקב  מק"ג/מ"ק( 37.5)הסביבה היממתי  ךשתי עליות מעל ערנמדדו במהלך תקופת הניטור 

הריכוז הממוצע לתקופה היה נמוך  .מערך הסביבה 139% -המרבי הגיע ל ערך ה .סופות אבק

יממתיים הריכוזים ה הושוובהעדר תחנת ניטור קרובה להר אדר מק"ג/מ"ק.  15ועמד על 

המגמות והערכים כמעט ניתן לראות כי  בבקעה בירושלים. מן הנתוניםהניטור הקבועה לתחנת 

 . (1)גרף  זהים

מגזרת רוח מסוימת עקב הפעלת  קיימת העשרה בריכוזי החלקיקיםלבחון האם על מנת 

יודגש כי הערכים חושבו  .מעלות 045גזרת רוח בת  לכלהממוצעים הערכים קמינים חושבו 

וזאת בכדי לנסות להעריך את בתרומה הישירה המקומית של הפעלת  בימים ללא סופות אבק

ק"מ  4 הבצובהממוקמת תחנת השמ"ט נלקחו מלחישוב גזרות הרוח נתוני הרוח  הקמינים.

יש לציין כי תחנת השמ"ט  כמו כן ,דרומית להר אדר וזאת בהעדר תחנתה מטאורולוגית במקום

במיקומה של תחנת הניטור מטר  855 גובה של לעומתמטר מעל פני הים  710גובה ב ממוקמת

  .הר אדרהניידת ב

/מ"ק גמק" 2-3בכל גזרות הרוח נמדדו ריכוזים נמוכים כאשר העשרה קלה של נמצא כי ככלל 

 . (3, תמונה 2)גרף  0036 – 0513בתחום אזימוט  מערביתגזרת הרוח הצפונית מהתקבלה 

 ה: הר אדר ומיקום התחנה המטאורולוגית בצוב2תמונה 

 

 תחנה מטאורולוגית

 הצוב

 צובא

 הר אדר
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  (הר אדר) 1בניידת  2.5PM ריכוזים יממתיים של: 1 גרף

 ובבקעה ירושלים
 

  
 

בימים ללא  ( לפי גזרות רוחPM2.5נשימים עדינים ): התפלגות ריכוזי חלקיקים 2גרף 

 סופות אבק

 
 

 

 

 

 

 /מ"קמק"ג 37.5ערך סביבה 

 טבעי הסעת אבק

 גזרת רוח
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  ( לפי גזרות רוח2.5PM(נשימים : התפלגות ריכוזי חלקיקים 3מונה ת

 בימים ללא סופות אבק
 

 
 מחוץ למעגל מציינים את כיוון הרוח במעלות. ספרות* ה               

 בתוך המעגל מציינים את הריכוז הממוצע בתחום גזרות הרוח המצוינות מחוץ למעגל הספרות                 
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נבדקו  במהלך היוםלצורך בחינה האם להפעלת קמינים קיימת השפעה על ריכוזי החלקיקים 

לנתוני תחנת הניטור הקבועה בתקופת הניטור תוך השוואה  יםהממוצע יםשעתיהריכוזים ה

מן הנתונים עולה כי במרבית שעות  .(3)גרף  בבקעה ירושלים וזאת בימים ללא סופות אבק

היממה ריכוז החלקיקים השעתי בתחנת הניטור בבקעה ירושלים גבוה יותר אך עם זאת ניתן 

חלה עליה חדה בריכוזי החלקיקים בהר אדר כאשר עליה זו  14:00לראות כי החל מהשעה 

אז הריכוז השעתי הממוצע עולה על זה שנמדד  18:00 – 17:00בשעות  תרמתחזקת יו

. ככלל התנודות בבקעה ואפשר שזהו אינדיקטור לשעת הפעלת הקמינים עם ההתקררות

עד  8:00ק"ג בשעה מ 4.2גבוהות למדי עם מינימום ממוצע של השעתיות במהלך היממה 

 . 18:00בשעה  מק"ג/מ"ק 20.6למכסימום ממוצע של 

בימים ללא ( PM2.5ריכוזי חלקיקים נשימים עדינים ) מהלך שעתי ממוצע של: 3גרף 

  ירושלים -בבקעה ובתחנת הניטור הקבועה  בהר אדר 1בניידת סופות אבק 
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  (NOx 2NO,)תחמוצות חנקן 

 8% –מזהמים אלה. ריכוז תחמוצות החנקן המרבי הגיע ל  נמוכים מאוד שלנמדדו ריכוזים 

 16% – הגיע להמרבי חמצני -ריכוז החנקן הדוומערך הסביבה החצי השעתי מק"ג/מ"ק(  78)

אופייניים לאזורים  נמוכיםכה ערכים  .(5 –ו  4)גרפים  מערך הסביבה השעתי מק"ג/מ"ק( 31)

  .כפריים

 

 2021/4/8 - 2021/3/1לתקופה שעתיים חצי ( xON) חמצני-דוחנקן ריכוזי  :4גרף 

  
 

 8/4/2021 - 1/3/2021לתקופה שעתיים ( 2ON) חמצני-חנקן דוריכוזי  :5גרף 

 

 

 

 ךזיהום אוויר נמו

 בינוניזיהום אוויר 

 גבוהזיהום אוויר 

 ךזיהום אוויר נמו

 בינוניזיהום אוויר 

 גבוהזיהום אוויר 
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 (3O)אוזון 

השמונה שעתי מערך הסביבה  92%לא נמדדו חריגות מערכי הסביבה. הערך המרבי הגיע 

ככלל ניתן לראות כי במהלך התקופה קיימת מגמת עליה בריכוזים אותה יש  .מק"ג/מ"ק( 129)

  לשייך להתחזקות העונתית של קרינת השמש. 

 

 20214/8/ - 20213/1/לתקופה  שמונה שעתיים( 3O) ריכוזי אוזון: 6גרף 

 

 
 

 (SO2חמצנית )-גפרית דו

מערך הסביבה  2.9%הערך השעתי המרבי הגיע . נמדדו ריכוזים נמוכים מאוד של מזהם

 ריכוזים כה נמוכים אופיינים לאזורים כפריים המרוחקים מתחנות כח. מק"ג/מ"ק(. 10)

 

 ךזיהום אוויר נמו

 בינוניזיהום אוויר 

 גבוהזיהום אוויר 

 ךזיהום אוויר נמו

 בינוניזיהום אוויר 

 גבוהזיהום אוויר 

mailto:Levanak@sviva.gov.il


 

 
 תאריך הוצאה

14/03/2021 

 תחנה ניידת –דוח איכות אוויר  המסמך   : שם

 F03-04מס טופס 

 1מהדורה 

 13מתוך:  11דף:

 

 אגף איכות אויר ושינויי אקלים,  -מרכז ניטור ארצי
 המשרד להגנת הסביבה

  61012, מיקוד 125קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 

  Levanak@sviva.gov.il 7634500-03פקס:  7634501-03טל: 

 

  סיכום

 
 ( PM2.5חלקיקים נשימים עדינים ) .1

 
 .סופות אבקעליות מעל ערך הסביבה עקב שתי התקבלו  .א
נמצא כי החל מהשעה בימים ללא סופות אבק בבחינת הריכוזים השעתיים הממוצעים  .ב

מתחזקת  18:00 – 17:00שעות במהירות כאשר בין הריכוזי החלקיקים עולים  14:00
הדלקה הסבירות גבוהה מאוד כי הסיבה לכך היא ממצא המצביע על העליה, 

 .של הקמינים הגורמת לרוב לעשן סמיך וחלקיקים להיפלט לסביבה הראשונית
 

 ( NOx , NO2ריכוזי תחמוצות החנקן ) .2
 
 לא התקבלו חריגות מערכי הסביבה.     .א
מערך הסביבה החצי שעתי  8% –הגיע ל ( NOx)הריכוז המרבי של תחמוצות החנקן  .ב

מערך הסביבה  16% –הגיע ל  (NO2) חמצני-והריכוז המרבי של ריכוזי החנקן הדו

 השעתי.
 

 (O3) אוזון .3

מערך הסביבה  92% -ל  המרבי הגיע הריכוזהסביבה.  ךער עליות מעללא נמדדו 

 . השמונה שעתי

 

 (SO2חמצנית )-דו גפרית .4

מערך  2.9% -ל  המרבי הגיעהשעתי  הריכוזהסביבה.  ךער עליות מעללא נמדדו 

 הסביבה.
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 הנמצאות תחת המשרד להגנת הסביבה בתחנות אוויר ניטורהמדידה של מכשירי  שיטות 

 ISO 17025תקן הסמכה לפי 

 תחום המדידה שיטת מדידה המזהם הנמדד

תחמוצות חנקן   
(NO/NOx, 

2NO) 

 שיטת כמילומינוסצנסיה, 
 EN-14211 לפי תקן

השיטה מאפשרת לקבוע ריכוזים של חנקן 
 500-דו חמצני באוויר הסביבתי עד ל

μg/m3 
השיטה מאפשרת לקבוע ריכוזים של חנקן 

 1200-חד חמצני באוויר הסביבתי עד ל
μg/m3 

 אוזון
(O3) 

 בשיטת פוטומטריה, 
 EN-14625 לפי תקן

השיטה מאפשרת לקבוע ריכוזים של אוזון 
 μg/m3 500-באוויר הסביבתי עד ל

-גופרית דו
 (2SOחמצנית )

 בשיטת פלואורוסנטית, 
 EN-14212 לפי תקן

השיטה מאפשרת לקבוע ריכוזים של גופרית 
 1000-חמצנית באוויר הסביבתי עד ל-דו

μg/m3 

 תחום המדידה שיטת מדידה המזהם הנמדד

 חלקיקים נשימים
(PM2.5/PM10) 

 EPAלפי  בשיטת קרני בטא

 השיטה מאפשרת לקבוע ריכוזים של
באוויר   µm 10/2.5חלקיקים נשימים בגודל

בממוצע  μg/m3 1000 -הסביבתי עד ל
 יממתי

 חלקיקים נשימים
(PM2.5/PM10) 

 EPAלפי בשיטה מסית 

 השיטה מאפשרת לקבוע ריכוזים של
באוויר   µm 10/2.5חלקיקים נשימים בגודל

בממוצע  μg/m3 1000 -הסביבתי עד ל
 יממתי
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 של המשרד להגנת הסביבההניידות רשימת מכשירי המדידה הנמצאים בתחנות הניטור 

 
 

 המכשיר, דגם, ייצרן

NO, NO2, 

NOx 

Model 42i, Chemiluminescence NO-NO2-NOx Analyzer, 

Thermo Fisher Scientific Inc. 

SO2 

Model 450i, Pulsed Fluorescence SO2 Analyzer, 

Thermo Fisher Scientific Inc. 

Serinus 51 SO2/H2S Analyser 
Ecotech Pty Ltd  

O3 
Model 49i, UV Photometric O3 Analyzer, 

Thermo Fisher Scientific Inc. 

PM10/2.5 

Model FH62C14, 

Continuous Ambient Particulate Monitor 

Thermo Fisher Scientific Inc. 

 

 הערות כלליות :

 .ISO/IEC 17025 י"ת לפי אויר לדיגום מעבדות להסמכת הלאומית הרשות י"ע מוסמכת" א"מנ"

 

 :א"מנ צוות י"ע ונכתב נערך

 תיאום לוגיסטי והפצת דוח: גב' רונית ארגיל

 תיאום מול הרשויות במוגע לתשתיות: מר תומר יחיאב

  ז'ורבסקי זויה' 'גבוגרינמן  לה' אבגבקרת נתונים: 

  מזאה איתן מר :הדוח וכתיבת הממצאים ניתוח

  ונר'ביז - קורדובה לבנה ר"ד :הדוח ואישור בדיקה

 

 נתוני איכות אוויר ניתן למצוא באתר אוויר נקי של המשרד להגנת הסביבה:מידע על 
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/AirMoritoringReports.aspx 

 
 בלבד שנבדקו  אתרים/לחומרים מתייחסות התוצאות. 

 ואין המעבדה שערכה הבדיקות לתוצאות אחראית אינה מעבדות להסמכת הרשות 

 שנבדק. לחומר אישור מהווה ההסמכה

 מראש אישור ללא אחרים למסמכים ממנו להעתיק ואין ואובמל ח"לדו להתייחס יש 

 מנ"א מאת ובכתב
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