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 2015 פברוארבחודש איכות אוויר ביו"ש 
 מערכת ניטור אוויר ארצית( -)ע"פ תחנות אריאל, גוש עציון ומודיעין של מנ"א 

 

 
 

           
       

 הייתה ,פברואר, פרט ליומי אובךע"פ ממצאי מנ"א איכות אוויר ביו"ש בחודש 
מערך הסביבה לחומר חלקיקי עדין גבוהות אובך נמדדו חריגות  בימי יחסית. בהטו

(PM10ב ) אריאל, מודיעין וגוש עציון )ראה תרשימים(. מנ"א כולל תחנותכל 
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 המזהמים )מזהמי אוויר(:
          
NOx -  שעתי החצי מערך הסביבההוצגו ריכוזים מרביים כאחוז  1תחמוצות חנקן, בתרשים 

 ערך חוז מכא הוצגו ריכוזים ממוצעים חודשיים 2(. בתרשים  24והיממתי )  (  0.5)             
 היממתי. הסביבה            

 

 O3-  (.  8שעתי )  השמונה מערך הסביבההוצגו ריכוזים מרביים כאחוז  1אוזון, בתרשים 
 השמונה שעתי. ערך הסביבההוצגו ריכוזים ממוצעים חודשיים כאחוז מ 2בתרשים          

 

PM10 - מיקרומטר 10 -, שקוטר חלקיקיו פחות מ)חלקיקים נשימים( חומר חלקיקי עדין.   
 הוצגו  2היממתי. בתרשים  ערך הסביבההוצגו ריכוזים מרביים כאחוז מ 1בתרשים                

 היממתי. ערך הסביבהמ ממוצעים חודשיים כאחוז ריכוזים                
 

 הערות:
 
 פברוארשנמדדו בחודש  הנמוכים הנם בין גוש עציוןאריאל ו  תושנמדדו בתחנ NOx י רכע -

–בתחנת מודיעין  )"תחנות הניטור" להלן(,  הפרוסות  ברחבי הארץ ניטור אווירבתחנות 
 .נמוכים-בינוניים

 

שנמדדו בחודש  בין הנמוכים הנם אריאל תשנמדדו בתחנ ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
 3 בכל התחנה נמדדו  .בינוניים -וגוש עציון ת מודיעין ובתחנ .הניטורבתחנות  רוארפב

  )ראה תרשימים(.  היממתי לחומר חלקיקי עדין ערך הסביבהמות חריג

 

בתחנות  פברוארשנמדדו בחודש   בינונייםהינם  מודיעיןו אריאל תושנמדדו בתחנ  O3 ערכי  -
)ראה  אוזוןל  מערך הסביבהלא נמדדו חריגות . םהגבוהי בין -בתחנת גוש עציון  הניטור.

 תרשימים(.
 

 הייתה פברואר, פרט ימי אובך,ע"פ ממצאי מנ"א איכות אוויר ביו"ש בחודש 
מערך הסביבה לחומר חלקיקי עדין גבוהות אובך נמדדו חריגות  בימי .יחסית טובה

(PM10ב ) מים(.אריאל, מודיעין וגוש עציון )ראה תרשימנ"א כולל תחנות כל 
 
 

לערכי הסביבה החדשים שנכנסו , שהושוו ירוהמידע בדו"ח זה הוא לפי מזהמי או
. ערכי הסביבה הללו נקבעו בתקנות אוויר נקי )ערכי 01.01.2015לתוקף בתאריך 

 2013 -ות אוויר( )הוראות שעה( )עדכון(, התשע"ג כאי
                              

 
 

 , רכז תעשיות וחומ"סהכין:     ד"ר וסילי רודסקי                                                           


