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  העתק: 
  עמיר פרץמר 

  השר להגנת הסביבה
  

 המונפק למפעל נשר מלט רמלה 1219הערות לטיוטה של היתר הפליטה מס'  הנדון:
  

 (מ"מ יו"ר מלר"ז) לאחר בדיקה של טיוטת התר הפליטה למפעל נשר תוך התייעצות עם ד"ר מיכאל גרבר
  ועמותת אדם טבע ודין ברצוננו להעיר את ההערות הבאות:

 
 

 כללי  .1
להחיל אחריות אישית על ביצוע הוראות היתר  אחריות אישית על הנהלת המפעל: אנו דורשים  .א

אותו  1991-כלולה בצו האישי מהטלת אחריות אישית הייתה  הפליטה על הנהלת מפעל נשר.
כידוע, היתר הפליטה איננו אלא גרסה מודרנית של הוראות רישוי ופיקוח טכניים   ההיתר מחליף.

- ". לגבי מפעל "נשר2008- מלט רמלה, שהותאמו לחוק החדש "חוק אוויר נקי-ספציפיים למפעל נשר
ע"י נציג  5.2.1991-מלט רמלה" נמצאות בתוקף הוראות רישוי ופיקוח טכניים ספציפיים שנופקו ב

ופורסמו כצו אישי. בנוסף,  1961- ום, להגנת) הסביבה מתוקף החוק למניעת מפגעיםהשר לאיכות (כי
הרשויות המוסמכות שנקבעו לפיקוח על ביצוע הוראות היתר הפליטה וגם של הצו האישי הן זהות: 

מחוז המרכז במשרד לאיכות/הגנת הסביבה והיחידה הסביבתית בעיריית רמלה. יש לזכור כי חוק 
למען הסר אימץ את כל הדרישות הסביבתיות שנדרשו בעבר בחוק למניעת מפגעים.  2008-אוויר נקי

ספק אנו דורשים לציין גם בהיתר עצמו את עניין האחריות האישית של הנהלת מפעל נשר 
  לעמידה בתנאי ההתר.

מרבית צורכי האנרגיה של המפעל כיום מסופקים ע"י דלק  :דלקים הנמצאים בשימוש המפעל  .ב
 , שזה הפסולת הסופית בתהליך זיקוק הנפט בבתי הזיקוק.)PETroleum COKe( הקרוי פטקוק

 RDF )Refuse Derivedבדלק מסוג אחר הקרוי מדלק זה בעתיד מתכוון המפעל להחליף חלק ניכר 
Fuel( התייחסות מפורטת לדלק ה הכלולות בהיתר הפליטה יש. בהוראות-RDF  סעיף)גם ויש ) 9

אין זכר לדלק הרגיל  לעומת זאת,מצריכת האנרגתית של המפעל.  40%עד הגבלה על השימוש בו 
אנו ויותר מצריכת האנרגיה שלו).  60%( גם בעתיד וישתמש המפעל כיום, מסוג פטקוק בו משתמש

 לפליטות משריפת הפטקוק.מפורטת להוסיף להיתר הפליטה התייחסות דורשים 
אנו דורשים כי יומצאו לעיון הציבור, כחלק ממתן ההיתר, רשיונות בתוקף כגון רשיונות מפעל נשר:   .ג

רשיון עסק, התר רעלים בתוקף, התר עיסוק בחומרים רדיואקטיביים בתוקף וכל היתר או רשיון 
נוספים הנדרשים על מנת לעמוד בחוקי מדינת ישראל להפעלת עסק כגון מפעל נשר. אנו דורשים 

אנו דורשים כי יוגדר ות וההתרים שניתנו לנשר בעבר הינם בתוקף. הוכחות כי כל הרשיונ
הנדרשים על מנת לעמוד בחוקי מדינת ישראל להפעלת עסק כגון מפעל רשיונות וההתרים הש

כי אנו דורשים חייבים להיות בתוקף אחרת התר הפליטה לא יינתן או יבוטל במידה וניתן.  נשר
 .התקפים כנספח להיתר רשיונות וההתריםה יומצאו

לפליטות של מזהמים לאוויר ממקורות בעיקרו מתייחס  1219מס' היתר הפליטה  דיגום סביבתי:  .ד
הדיגום הסביבתי של נושא ל 18בסעיף סף, מתייחס היתר הפליטה בנושונים במפעל והגבלתם. 

רציף של איכות ניטור לשל תחנות  בסביבת המפעל ועל גדר המפעל (כולל  הפעלתםמזהמים באוויר 
איתור חריגות מתקני איכות האוויר ותגובת עריכת מדידות מדגמיות, עיון בתוצאות הניטור, והאוויר 

אזור בו הבמערך הניטור סביב מיידי אנו דורשים שיפור  ).הרשויות למצבי זיהום אוויר חריגים
  נמצא מפעל נשר:

  .בתחנות אחיסמך, כפר שמואל וגמזו אין כלל מדידה של חלקיקים •
"ם המדידה הינה של חלקיקים עד  • ון ולא של מיקר 10בתחנות כרמי יוסף ויד רמב

מיקרון מהווים את המזהם  2.5כידוע חלקיקים קטנים מ -מיקרון 2.5חלקיקים מתחת ל
על אחת כמה וכמה במקרה של מפעל נשר ששורף  המסוכן ביותר לבריאות האדם



ומעבד שלל סוגי פסולת שמכילות מתכות רעילות ביותר שעלולות להיות מוסעות על 
  ור הדם.ידי החלקיקים לתוך הריאות ומשם למחז

לפי שושנת הרוחות שמוצגת בנספח הסביבתי הרוח נושבת בעיקר ממזרח אך למרות זאת  •
 אין כלל תחנות ניטור ממערב לאזור התעשייה.

אנו דורשים להוציא הנחיות לציבור כיצד ניתן לזהות פליטות חריגות בעזרת מראה  •
חי הציבור של וריח. בנוסף אנו דורשים כי יבוצע רישום מסודר וגלוי של כל דיוו

 פליטות חריגות.
בית ספר יסודי (אנו דורשים להציב תחנת ניטור קבועה בקריית החינוך בבית חשמונאי  •

מיישובים רבים  בה שוהים אלפי ילדים מידי יוםשדות איילון ובית ספר תיכון איזורי) 
 במועצה איזורית גזר. 

תוצאות הניטור לתושבי  אנו דורשים כי המשרד לאיכות הסביבה ינפיק סיכום ברור של •
 האיזור בצורה סדירה ובתדירות רבעונית

  
  

 (הגדרות) 1סעיף  .2
, במחוז המרכז של המשרד להגנת הסביבה המוסמךכגורם  "רכז איכות אוויר"את מגדיר סעיף ההגדרות, 

היחידה לאיכות הסביבה את לעניין ביצוע הוראות חוק אוויר נקי כולן או חלקן וכן  שמקום מושבו ברמלה,
"פ חוק אוויר נקי 1219גורם מוסמך לעניין ביצוע הוראות היתר פליטה בעיריית רמלה.  הוא  2008-ע

מלט - גם היחידה הסביבתית במועצה האזורית גזר, הכוללת יישובים הממוקמים סביב מפעל נשר
ועצה האזורית גזר, להגדיר בהיתר הפליטה את  היחידה הסביבתית של המאנו דורשים נשר רמלה. 

ולהעניק לה סמכויות זהות לאלה המוענקות ליחידה הסביבתית של עיריית רמלה, ובפרט, קבלת 
  מות סביבתיות ותקלות.ם על ממצאי הדגימות בארובות, דגידיווחי

  
 (פליטות) 3סעיף   .3
ם אלה ), ושמתקניNOxיותקנו בנשר רמלה מתקנים לצמצום פליטות תחמוצות חנקן (דרישה כי כולל 

תר הפליטה לאיזה תחנת לא מצויין בהי יופעלו כאשר תחנת הכוח פועלת במקביל למתקני נשר רמלה.
באתר הסמוך לרמלה הממוקמות גאז דות ייצור חשמל מטיפוס טורבינות נראה שהכוונה ליחי כוח הכוונה.

מלט -ז של חב' החשמל הממוקם בסמוך למפעל נשריש להדגיש כי אתר טורבינות הגשל חברת החשמל. 
בכל מקרה, יש לציין במפורט אוויר. לותחמוצות חנקן   NO2רמלה הוא מקור גדול מאד של פליטות 

". 1219בהיתר הפליטה מס'    לאיזה מקור פליטה מתכוונים כשמוזכרת "תחנת כוח
  

 (הזנת חומרי גלם) 10סעיף  .4
  .ובפרט, פטקוקשל המפעל, חומרי הדלק  כלהתייחסות להזנת גם לכלול בסעיף זה  דורשיםנו א

בנוסף אנו דורשים לציין בהיתר כי תתבצע אכיפה מוגברת באמצעות בקורות פתע למניעת שימוש 
"ב "כ נוזליים, הינם פסולות אשרחומרים בלתי מאושרים כגון  "תחליפי דלק המוזנים לכבשן , בד

  לשריפה.
 

 )RDF(תקלות בשריפת  12סעיף  .5
  ף זה גם התייחסות לתקלות בשריפת פטקוק.יעלכלול בסאנו דורשים 

 
 (אחסון ושינוע חומרים) 13סעיף  .6

  להתייחס בסעיף זה גם לאחסון ושינוע פטקוק. אני דורשים
  

 (דיגום בארובות) 14סעיף  .7
מדובר על דיגום תקופתי, המייצג את מצב פליטות המזהמים מהארובה הנדגמת במשך אותן השעות בהן 

 1. תדירות ביצוע הדגימות נקבע בנספח מס' מועד הדיגום מתואם מראש עם המפעלמתבצעת הדגימה. 
   להיתר הפליטה (ראה להלן).

(שבו המועד לא תואם  בארובות המפעללדיגום פתע התייחסות בהיתר הפליטה אנו דורשים להוסיף 
וח לדוגם מראש עם המפעל), כפי שנוהג המשרד להגנת הסביבה לבצע לבקרים בכל המפעלים בארץ, ו

נט תוצאות של ר, ניתן למצא באתר המשרד להגנת הסביבה באינטעל כך באתר שלו באינטרנט. לדוגמה
   .2008- מלט רמלה שנערכה ב-נשרמפעל דגימת פתע ב



שים כי העתק מדוח הדגימה המציג את תוצאות הדיגום ישלח גם ליחידה לאיכות הסביבה אנו דור
  של מועצה איזורית גזר.

  
 (רישום תוצאות הדיגום הסביבתי) 19סעיף  .8

יכות אוויר המפעל ינהל רישום מסודר של תוצאות הדיגום הסביבתי ויעביר את תוצאות הדיגום לרכז א
מוגדר בהיתר הפליטה מהות לא . הסביבתית בעיריית רמלה או לממונהדה ימשרד להגנת הסביבה, ליחב

  יחידה סביבתית של מועצה איזורית גזר.ההממונה, יש להוסיף גם את 
  

 (פסולת לאנרגיה שניתן להזין לכבשן) 4נספח  .9
  הם: 4סוגי הפסולת הרשומים בנספח 

 פסולת חומרים מסוכנים.  -
הזנת הכבשן בפסולת חומרים מסוכנים,  לקבל הבהרה והרחבה לגבי נושאאנו דורשים 

נושא הזנת פסולת חומרים מסוכנים צריך  נושא שאינו מוזכר במקום אחר בהיתר הפליטה.
מדעית וכיצד אוכפים אותן ברמה הההגבלות ברמה  להיות מוגדר בצורה מדוייקת: מה הן

בהיתר ואנו דורשים להוסיף אותן  ת אלו אינן נמצאות כרגעהמנהלית. הגדרות מדוייקו
 להתר. 

 RDFפסולת אשפה  -
  פסולת אחרת -

 
  .הערות לעיללסיום, אנו דורשים לראות את הנוסח המתוקן של היתר הפליטה המתייחס ל

  
   כבוד רב,ב          
  )אלוועד מקומי בית עוזיגלעד קיגל (בשם             
  כפר שמואל תושביארז אוסישקין ובועז ענבל,            
               

  
    


