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 ענף איכות אוויר ואבק מזיק -מחוז מרכז
    

 
 אייר, תשע"טב' ט 

 2019במאי,  14
 

 לכבוד
 איתי צחר, מנכ"ל העיריה

 עיריית כפר סבא
 דוא"לנשלח ב

 
 שלום רב,

 
 דיגומים סביבתיים לפורמאלדהיד -השכונה הירוקה כפר סבא הנדון: 

 2019מרץ  12-13א.ש שירותי מחקר בע"מ, תוצאות בדיקות איכות אויר סביבתי כפר סבא הירוקה,  סימוכין:
 

 ים באויר:מ, מגדיר ערכים לנוכחות מזה2008-, התשס"חחוק אויר נקיב 6סעיף 

ערכים שחריגה מהם מהווה חשש לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, בבריאותם או באיכות  -עדערכי י"
שיש לשאוף להשיגם חייהם של בני אדם, בנכסים או בסביבה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח, 

  ".דכיע

, שייקבעו על בסיס מהם מהווה זיהום אויר חזק או בלתי סביר ערכים שחריגה -ערכי סביבה"
מערכי חריגה ת למניעת ת המעשיהעדכני, ובהתחשב באפשרוהטכנולוגי ועי דערכי היעד והידע המ

 יעד".

 

דיגומים בוצעו בשכונה  12.3.2019בתאריך בהמשך לדיגומים קודמים שנעשו בשכונה הירוקה, 
  לבדיקת ערכי פורמאלדהיד באויר. חוזרים סביבתיים

 ומים בוצעו בארבעה מוסדות חינוך בשכונה ובנקודת ביקורת כמפורט להלן:הדיג
 מגרשי הטניס צפונית לשכונה -)ביקורת(  1נקודה 
 בי"ס לאה גולדברג - 2נקודה 
 גן משמש - 3נקודה 
 גן פטל - 4נקודה 
 גן לימון - 5נקודה 

לדהיד ולאחר מכן בכל נקודה נערך תחילה דיגום שעתי לבחינת עמידה בתקן הסביבתי לפורמא
 ך השוואה לתקן היעד לפורמאלדהיד.  שעות לצור 24-ליממתי דיגום 

 תוצאות הדיגומים מסוכמות בטבלה שלהלן:
 5נקודה  4נקודה  3נקודה  2נקודה  1נקודה  

 מיקרוגרם/מ"ק 15 שעתי ערך סביבה
תוצאות דיגום 

 שעתי
<4.90 

 מיקרוגרם/מ"ק
4.87 

 מיקרוגרם/מ"ק
9.52 

 מיקרוגרם/מ"ק
4.23 

 מיקרוגרם/מ"ק
4.89 

 מיקרוגרם/מ"ק

 מיקרוגרם/מ"ק 0.8 יממתי ערך יעד
תוצאות דיגום 

 יממתי
1.76 

 מיקרוגרם/מ"ק
1.99 

 מיקרוגרם/מ"ק
* 2.02 

 מיקרוגרם/מ"ק
* 

 חסרות. הדיגום היממתי בשעות הלילה, ולכן תוצאות בדיקות אלו  במהלךארעה תקלה  5-ו 3( בנקודות *)
 
 

 התקבלו מתחנת רפת השרון השייכת למשרד החקלאות.  אורולוגייםהנתונים המט

-לפי נתוני התחנה, בעת ביצוע הדיגומים השעתיים כיוון הרוח היה יחסית יציב והיה צפוני / צפון
 מזרחי / מזרחי. 

ות, החל יציב ומזרחי בשעות הראשונבהמשך, בעת ביצוע הדיגומים היממתיים כיוון הרוח היה 
מערבית, והחל -עם נטייה גבוהה יחסית לרוח דרוםמשעות הערב ועד שעות הבוקר היה בלתי יציב 

 מערבית. -צפון משעות הבוקר שוב נצפתה יציבות בכיוון הרוח עם רוח
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 -סיכום התוצאות

 בכל הנקודות נמצא שתוצאות הדיגום השעתי עומדות בערך הסביבה  -א( דיגום שעתי
 מאלדהיד. לפור     

 יצויין כי לפי ם גבוהים מערך היעד לפורמאלדהיד. בכל הנקודות נמצאו ערכי -ב( דיגום יממתי
 ערכים דומים נמצאו רנט של מנ"א, תר האינטאנתוני דיגומים סביבתיים המפורסמים ב    
 . במקומות נוספים בארץ    
     

 
 
 
 

 ,בברכה       

 מענית איכילוב                
 מרכזת איכות אויר                          

 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 גדעון מזור, מנהל המחוז )בדוא"ל(

 )בדוא"ל( יםלקארצי לניטור אוויר, אגף איכות אויק ושינוי אביז'ונר, ממונה מערך -ד"ר לבנה קורדובה
 לאיכות הסביבה בשרון )בדוא"ל( וריתזאהיחידה האורן תבור, מנהל 

 סרגיי קושניר, היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון )בדוא"ל(
 צוות תעשיות, מחוז מרכז )בדוא"ל(

 

 
 


