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מפגש לציבור

הערות ושאלות בנושא טיוטת הבקשה  

לחידוש היתר הפליטה של מפעל נשר

הוועדה לאיכות סביבה

2022מאי 1



2

הישגי המועצה במהלך השנתיים האחרונות בנושא  
איכות אוויר ומפעל נשר

2021הוספת נקודת דיגום סביבתי בבית חשמונאי החל מאפריל •

בבית חשמונאיPM2.5התקנת  אנלייזר לחלקיקי •

על גדר מפעל נשר , הוספת תחנת ניטור לחלקיקים•

2022השמשת תחנת הניטור בכרמי יוסף החל משנת •

הוספת תחנת ניטור בשכונת האומנים רמלה •

./https://www.svivaaqm.net: א"נתוני תחנות הניטור ודיגומי הסביבה  זמינים לציבור באתר מנ

עיבוי הניטור והדיגום במועצה

https://www.svivaaqm.net/
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הישגי המועצה במהלך השנתיים האחרונות בנושא  
איכות אוויר ומפעל נשר

עיקריהצגת,שוטפותפגישות–הסביבהלהגנתוהשרההמועצהראשת•
.המשרדבאתרהטיוטהלפרסוםקודםמשותףבדיוןההיתרטיוטת

התייעצויות–הסביבהלהגנתהמשרדוצוותהמועצהמטעםהסביבהיועצת•
טיוטתכתיבתלקראת,למפעלהקשוריםשוניםבנושאיםודיוןמשותפות

.ההיתר

הסביבהלהגנתהמשרדמולנשרמפעלשלהשימועהליכיאחרמעקב•
בארובותשנמדדו,וחלקיקיםכספיתפליטתמערכיהמפעלחריגותבעניין

.2019משנת,בהתאמההסביבתיותובמדידותהכבשנים

חיזוק שיתוף הפעולה עם המשרד להגנת הסביבה
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2022לחידוש היתר פליטה בקשה 
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–החמרת התנאים בטיוטת היתר הפליטה של מפעל נשר 
נקודות עיקריות  

הקלות שאינן עומדות בדרישות המפרטות  את התכולה המרבית של מתכות ומזהמים בפסולות לייצור  •
(.  בהיתר6-ו5נספחים )ג"חואנרגיה וכתחליפי 

הסרת ההקלות בדבר קבלת פסולות 1.
לשריפהג"וחו

.מוטגנים/ בחומרים אורגנים החשודים כמסרטניםבעיקר •

,  לפי דרישת רכז, הוספת דרישות דיגום
לחומרים נוספים שלא נדרשו לדיגום עד 

כה

5לאחר , ת"מק/ג"מ350-ול, 2022החל מדצמבר , ת"מק/ג"מ500-ג ל"מ785מהערך הקיים של •
.מבינהםהמוקדם , 60%שנים מיום קבלת ההיתר או בקליטת פסולת לאנרגיה בכמות העולה על 

החמרת ערך הפליטה  של תחמוצות  
חנקן בכבשנים

.והלאה2025מיולי ת"מק/ג"מ10-ול2025עד יולי , 2בכבשן מס 15-לת"מק/ג"מ20-מ• החמרת ערך פליטה לחלקיקים

המפרט דרישות והגבלות בכל הנוגע לפליטות לא מוקדיות של חלקיקים  • (12' מס)הוספת סעיף 

ת"מק/ג"מ0.03-ל0.05-מ)החמרה בערך הפליטה השעתי •

הוספת ערך פליטה שנתי שתפקידו להבטיח הטבה בחשיפה הכרונית של הסביבה והאוכלוסייה  •
לכספית

הוספת ערך פליטה שנתית לכספית
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–התנגדות המועצה לטיוטת ההיתר 
נקודות עיקריות

המטפל בשריפת  BREF-יש להוסיף דרישות נוספות המפורטות במסמכי ה1.
.  שאינן מושתות על המפעל כמפעל מלט, (WI)פסולת 

מסך  40%עד פסולת מסוכנת התנגדות למתן אישור להפקת אנרגיה משריפת 2.
.האנרגיה התרמית המשמשת להפעלת אחד מהכבשנים בכל עת

85%באופן מדורג עד פסולתהתנגדות למתן אישור להפקת  אנרגיה משריפת 3.
(.21סעיף )תוך עמידה בתנאים מצטברים , מסך האנרגיה התרמית

:כתוצאה מכך

התנגדות המועצה להגדרת מפעל נשר כמפעל מלט בלבד ולא כמפעל שמשמש גם לשריפת פסולת
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–התנגדות המועצה לטיוטת ההיתר 
נקודות עיקריות

ניטור ופיקוח על אירועי פליטה וחריגות

התקן קובע . כספית ותחמוצות חנקן, כמותית לחלקיקים" תקן בועה"יישום אנו דורשים 1.
עם גודל " לשחק"ומאפשר למפעל ,  לכל מתקני המפעלערך פליטה כמותי אבסולוטי

. הפליטה מהמתקנים השונים כל עוד אין חריגה מערכי הפליטה המוגדרים בהיתר

. בסביבת מפעל נשרלהתייחסות לערכי היעד בבחינת הריכוזים דרישה 2.

במפעל שיוסיפו לפליטה הכוללת גם אם תהיה  לאיסור הוספת מתקנים נוספים דרישה 3.
.עמידה בערכי הפליטה

ללא דרישה המתייחסת לכמות אירועי הפליטה  מניעת פליטות לא מוקדיות -12סעיף 4.
.שנצפו במהלך השנה האחרונה

.חלקיקיםת"מק/ג"מ10לעמידה בערך של דרישה לכל טחנות המלט 5.

מתן אישור קליטת פסולת ופסולת מסוכנת שאינה עומדת בדרישות ההיתר6.
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מפעל נשר–הליך חידוש היתר פליטה 
עדכון סטטוס ולוח זמנים

•14/04/2022

פרסום טיוטת ההיתר •
ס"להגנבאתר המשרד 

29/05/2022

מועד אחרון להגשת  
כולל -הערות ציבור

הערות המועצה

במסגרת הערות  
הציבור המועצה  
עתידה לבקש דיון  

ציבורי בשיתוף  
ס"להגנהמשרד 

מספר שבועות לאחר 
מכן צפוי להתפרסם 
ההיתר הסופי למפעל


