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02אפריל, 0202
א'אייר,תשע"ה 


לכבוד 
מרצביקהצרפתי 
סגןראשעירייתכפרסבא 

שלוםרב ,

הנדון :מטרדי ריח ממכון תערובת "בר-און" – חוות דעת המשרד
מכתבהשלגב'רעיהסבירסקימ- 22020202
מכתביאליךמ- 52020202

בהמשךלפנייתכםשבסמךמיום,22020202ולמכתבימ,52020202-הרינילהשיבכםכלהלן :

במכתבהשלהגב'רעיהסבירסקימעירייתכפרסבא,ביקשתםאתחוותדעתושלהמשרד
להגנתהסביבה,במסגרתמהלכיםשמקיימתעירייתכפרסבאלביטולרישיוןהעסקשלמכון
התערובתבראון.כלזאת,עקבפניותציבוררבותאודותמטרדיריחמפעילותהעסקהנ"ל .

בשלרגישותהנושא(האפשרותלסגירתעסקאלמולהפוטנציאללמפגעמשמעותילתושבים),
ומאחרונושאהריחומדידתוהינומורכב,החליטהמשרדלהגנתהסביבהלבצעבדיקות
מקיפות .

בהתאםלכך,ביצעהמשרדשנידיגומיפתעבמפעל,ועלבסיסממצאיהדגימותונתוניםנוספים
(כגוןנתוניפניותציבור),נכתבהחוותדעתמקצועיתע"יהגב'פולהאורנשטיין-מרכזתבכירה
לאיכותאווירומפגעיריחבאגףאיכותאווירבמשרדנו .

להלןעיקריחוותהדעתכפישהועברהאלינו :

 .0בדיקת תלונות ריח:
נבדקו תלונות הריח של תושבי "כפר סבא הירוקה"בחודשים נובמבר-דצמבר,0202כפי
שהתקבלומעירייתכפרסבא.זאת,לאחרמועדהתקנתטכנולוגיה למניעת2צמצום מפגע
הריחע"ימפעלבראון.ע"פ נתוני עיריית כפר סבא ,בחודשים אלותועדו במוקד העירייה
 025תלונות ריח מתושבי השכונה"כפר סבא הירוקה".
ע"פ סעיף 4.1של הנוהל להגדרת מפגעי ריח ,מדוברעל שני חודשיםבהםהיהמפגעריח
רציניבשכונה.תלונות התושבים אומתו ע"י עובדי עיריית כפר סבא ,שהגיעו לאזור
התלונות בזמן אירוע ריח.ע"פ אופי הריח שהורגש בשטח ,מדובר על ריח שמקורו במפעל
"בראון".
 .0בדיקת תלונות באמצעות חברת מטאו-טק :
תאריכים של חמישה ימי מפגע ריח ,כהגדרתו בנוהל הנזכרלעיל,בשכונת "כפר סבא
הירוקה",נשלחולבדיקת חברת מטאו-טק .החברה פיתחה מתודולוגיה בעלת דיוק גבוה 
לגילוי מקור הריח ,שאחראי על מפגע בסביבה ,על בסיס נתונים מטאורולוגיים שנמדדו
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במספר רבשל תחנות מטאורולוגיות .
התאריכיםשנבחרוהם:00200;02200;2200;;02200 .01200
המתודולוגיה של חברת מטאו-טק מבוססת על חישוב שדה הרוח  ,אשר שלט באזור בעת
אירוע הריח .תוצאות הבדיקה הראו שהתנאים המטאורולוגיים ששלטו באזור "כפר סבא
הירוקה"בעת אירוע הריח אפשרו את הסעת המזהמים הנפלטים ממפעל"בראון" אל
מקומותהתלונה בכל התאריכים שנבדקו .באיורמס'0ניתןלראותדוגמתתוצאותבדיקת
תלונותריחע"פמתודולוגייתחברתמטאו-טק.באיוררואיםבאופןברורכיהאווירהמכסה
אתשכונתהמגורים,מגיעמכווןמפעלבראון,ומסיעאתואתהמזהמיםבעליהריח
הנפלטיםמהמפעל .


איור מס'  :1בדיקת תלונות ריח באמצעות מתודולוגיית מטאו-טק




 .1שימוש ב  - AERMODלהערכת ההשפעה של מפעל "בראון" על הסביבה:
AERMOD .1.0הנו מודל המאפשר חישוב ריכוזי ריח בסביבה.נתוני הקלט )(input
למודל כולליםמאפיינים וסוג מקור הפליטה,קצבי פליטת הריח בהתאם לסוג
המקור,תנאים מטאורולוגייםוטופוגרפיים של האזור, ומיקום רצפטורים רגישים.
מודלזה הנו כלי חשוב המאפשר לחשב אתריכוזי הריח בסביבה ,במרחקים שונים
מהמקור,כדי לאמת את תלונות הריח שהתקבלו מהציבור.
 .1.0לצורךאימות תלונות הריח,שהתקבלו מתושבי שכונת"כפר סבא הירוקה",נערכו
מדידות במקורות ריח של מפעל"בראון" ,כפישהוגדרו במהלך סיורשנערךב-
.0/22/20202בטבלהמס'0ניתןלראותאתקצבי פליטת הריח,הנפלט מהמפעל
בהתאם לסוג המקור ,לאחרשחושבו עלבסיס המדידות .
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טבלה:0קצביפליטתהריחממקורותהמפעל 
ארובות המפעל -מקורות נקודתיים
קצב
פליטות
ראשית בור קבלה
ייצור גריסה
ריח
 212
 10,551
 OU/S  292  122

המבנה – מקור נפה*
קומה 0
 1,2/0

קומה 3

קומה 5

 02,900

 05,022

*קצב פליטת הריח מהמבנה חושב ע"פ תקן גרמניVDI3880 - Olfactometry Statics sampling

 .1.1נתונים מטאורולוגיים של  2שנים ()0202-0202נלקחו מתחנת"שדה ורבורג" ,שזו
התחנה המתאימה ביותר למטרה.התחנה נמצאת כ  0-ק"מ ממפעל"בראון "
ומבוקרת ע"י חברת מטאו טק.כ 17% -בשנה יש באזור רוח צפוןמערביתבגזרה
290o- 330oמכיוון מפעל"בראון" .


איור מס'  :2התפלגות הרוח בשנים  201-2012



 .1.2מפעל "בראון"הוא מקור ריח קיים,שנמצא  122מטר משכונת מגורים "כפר סבא
הירוקה".ע"פ סעיף  2.5של הנוהל להגדרת מפגעי ריח,המפעל חייב לעמוד בדרישות
הנוהל  98%מהזמן בשנה.יצויןכיע"פ המידע הקייםבמשרד,המפעלעובדחלקית
בימישישיואינועובדכלל בשבתות.בהתאםלמידעזה הוחלט להריץ מודל על בסיס
 /0.2%מהזמן בשנה)לא  98%כפי שנדרש בנוהל( .
 .3.5באיורמס'1ניתן לראות את הערכים של ריכוזי הריח בסביבה,כפי שחושבו באמצעות
המודל כממוצע שעתי .הריכוזים מוצגים כקווים שווי ריכוז של הריח הנפלט לסביבה
ממפעל "בראון" .ע"פ סעיף 2.5שלהנוהללהגדרתמפגעיריח,אסור שריכוז הריח
באזור מגוריםיעלה על יחידת ריח אחת ) (1 OU/m3ב 99%מהזמן בשנה .תוצאות
המודל מצביעותעלכך שבשכונה"כפר סבא הירוקה" ריכוזי הריח עובריםבאופן
משמעותי את הערך שנקבע בנוהל לאזור מגורים .באיור ניתן לראותערכים של
3 OU/m3עד . 6 OU/m3
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תוצאות המודל מצביעותעל קיום מפגעי ריח רציניים בתנאים מטאורולוגיים
מסוימים בשכונה הירוקה של כפר סבא.



איור מס'  -3תוצאות הרצת מודל  AERMOD

לסיכום:
במענה לסעיף  '5במכתב מיום  52122015של הגב' רעיה סבירסקי ,ובהתאם לחוות הדעת
שנערכה ע"י הגב' אורנשטיין ממשרדנו ,עולה כי גם לאחר שבוצעו שיפורים למניעת מפגעי
הריח ממפעל "בראון" ,תושבי שכונת "כפר סבא הירוקה" סובלים ממפגעי ריח שמקורם
במפעל זה.
אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ועניין.
















העתקים:










גדעוןמזור 

מנהלהמחוז 

גב'שולינזר-סמנכ"ליתבכירהלתעשיות @.
מריהודהבןחמו-ראשעירייתכפרסבא .
ד"רצורגלין-רא"גאיכותאוויר @.
גב'פולהאורנשטיין-אגףאיכותאוויר @.
מריהודהאולנדר-מנהליחידהאזוריתלאיכותהסביבהבשרון @.
עו"דזוהרשקלים-יועצתמשפטיתלמחוזהמרכז @.
מררועיטל-מנהלתחוםתעשיותמחוזמרכז @.
גב'רעיהסבירסקי–מנהלתמחלקתרישויעסקיםעירייתכפרסבא @.
מרסרגייקושניר-יחידהאזוריתלאיכותהסביבהבשרון.@ 
גב'סלואהדעאס-מרכזתבכירהלפניותציבור,מחוזמרכז @.
מרג'ואדחורני-רע"נאיכותאוויר,כאן @.
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בברכה ,

