
1

114-17/9/200823714315282.652.459.5

214-17/9/200817116918362.175.872.9

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

18516317018017818579.669.665.474.770.675.3

414-17/9/200818518617373.368.863.4

514-17/9/200819120719268.672.171.2

614-17/9/200812312413446.148.146.8

ערך יעד 15 תקן 75
ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)

שער פי גלילות

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)

מס' 
נקודה

מועדי בדיקהתאור נקודת הדיגום
סדרה 6

סגול חריגה מערך ייחוס או תקן שנתי. יש 
להמשיך ולבדוק לאורך זמן שמייצג שנה כדי 

לראות אם יש חריגה מערך שנתי

ערך נמוך מסף גילוי שהינו 
גבוה מערך ייחוס יממתי. יש 

להגדיל רגישות כדי לבדוק 
אם הריכוז נמוך/גבוה מערך 

יממתי

חריגה מערך ייחוס או צהובמקרא:
תקן יממתי

כחול

(מיקרוגרם/מ"ק) בדיקת אבק מרחף ומתכות באזור אשדוד ספטמבר  2008

ערך נמוך מסף גילוי שנמוך מהיממתי אך גבוה מהשנתי. יש 
לנסות להגדיל רגישות ולהמשיך לדגום לאורך זמן המייצג 

שנה, כדי לבדוק אם עומד בערך ייחוס שנתי

PM2.5
סדרה 6סדרה 5סדרה 4

כלל אבק מרחף
סדרה 3סדרה 2סדרה 1סדרה 3סדרה 2סדרה 1

נספח 2: ריכוז תוצאות סקר איכות אויר באזור אשדוד - ספטמבר 2008
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סדרה 5

תקן 200

סדרה 4



2

114-17/9/2008<0.0012<0.0012<0.00120.670.561.07

214-17/9/2008<0.0011<0.0012<0.00110.700.951.78

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

<0.0012<0.0012<0.0011<0.0012<0.0012<0.00120.630.631.400.620.690.37

414-17/9/2008<0.0012<0.0012<0.00110.560.621.63

514-17/9/2008<0.0012<0.0012<0.00121.361.580.97

614-17/9/2008<0.0012<0.0012<0.00120.800.780.95

24

Al

50

סדרה 5סדרה 4סדרה 3 סדרה 2
Ag

סדרה 1

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד

סדרה 6

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

מס' 
נקודה

מועדי בדיקהתאור נקודת הדיגום

שער פי גלילות

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)

סדרה 6סדרה 3סדרה 2סדרה 1 סדרה 5סדרה 4



3

114-17/9/2008<0.0030<0.0031<0.00300.003020.001240.00121

214-17/9/2008<0.0029<0.0030<0.00280.001180.004850.00577

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

<0.00300.013650.005760.00124<0.00300.005630.003710.007450.002300.001240.003680.00688

414-17/9/2008<0.0030<0.0030<0.00290.003060.002480.00292

514-17/9/2008<0.0030<0.0030<0.00310.008430.002460.00497

614-17/9/2008<0.0030<0.0030<0.00310.002460.004830.00373

B

ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)

סדרה 6 סדרה 4סדרה 3סדרה 2סדרה 1
As

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)

מועדי בדיקה

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

שער פי גלילות

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

סדרה 6סדרה 1
מס' 

נקודה
תאור נקודת הדיגום

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד

סדרה 5סדרה 5סדרה 3סדרה 2 סדרה 4

0.002
0.002



4

114-17/9/20080.015710.016100.01822<0.0006<0.0006<0.0006

214-17/9/20080.034280.042430.04383<0.00050.00061<0.0005

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

0.008660.044670.062230.026010.040440.02813<0.0006<0.0006<0.0005<0.0062<0.0006<0.0006

414-17/9/20080.013400.018570.01870<0.0006<0.0006<0.0005

514-17/9/20080.030000.060220.02733<0.0006<0.0006<0.0006

614-17/9/20080.017250.016910.02980<0.0006<0.0006<0.0006

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

מועדי בדיקה

ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)

מס' 
נקודה

תאור נקודת הדיגום

שער פי גלילות

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)
10
1.2

סדרה 1
Be

סדרה 3סדרה 2סדרה 1סדרה 6סדרה 5סדרה 4
Ba

סדרה 4סדרה 3סדרה 2

0.0042
0.0042

סדרה 6סדרה 5



5

114-17/9/20085.425.385.52<0.0006<0.0006<0.0006

214-17/9/20087.3810.6413.09<0.0006<0.0006<0.0006

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

3.825.456.353.766.644.16<0.00060.000620.001150.00124<0.00060.00125

414-17/9/20083.174.026.23<0.0006<0.0006<0.0006

514-17/9/20089.7817.729.970.002410.003690.00062

614-17/9/20083.826.327.42<0.0006<0.0006<0.0006

0.006

מס' 
נקודה

תאור נקודת הדיגום

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

מועדי בדיקה

שער פי גלילות

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

Ca
סדרה 6סדרה 5סדרה 4סדרה 3סדרה 2סדרה 1

Cd
סדרה 6סדרה 5סדרה 4סדרה 3סדרה 2סדרה 1

0.006ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)



6

114-17/9/2008<0.0006<0.0006<0.00060.001210.001240.00243

214-17/9/2008<0.0006<0.00060.000580.005900.004800.00692

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

<0.00060.000620.00058<0.00060.00061<0.00060.001240.004960.003460.002480.002400.00250

414-17/9/2008<0.0006<0.0006<0.00060.001200.002480.00234

514-17/9/2008<0.00060.00061<0.00060.013520.013520.00497

614-17/9/2008<0.0006<0.0006<0.00060.001230.002420.00373

10

1.2

סדרה 6

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד

סדרה 2סדרה 1סדרה 6סדרה 5
Coמועדי בדיקה מס' 

נקודה
תאור נקודת הדיגום

שער פי גלילות

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

סדרה 3
Cr

סדרה 5סדרה 4

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

סדרה 4 סדרה 3סדרה 2סדרה 1



7

114-17/9/20080.08700.05480.04371.251.111.74

214-17/9/20080.03420.05090.05541.852.513.03

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

0.03160.03600.04500.03100.04170.01880.662.222.441.981.781.42

414-17/9/20080.02570.03090.02930.961.051.69

514-17/9/20080.05780.08230.03733.996.852.48

614-17/9/20080.02340.02900.03361.141.442.00

100
50
2.4

מועדי בדיקה

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד

מס' 
נקודה

תאור נקודת הדיגום

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)

סדרה 2סדרה 1
Cu

סדרה 3

ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)

Fe

שער פי גלילות

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

סדרה 6סדרה 6סדרה 5סדרה 4 סדרה 5סדרה 4סדרה 3סדרה 2סדרה 1



8

114-17/9/2008<0.0012<0.0012<0.00120.4700.3860.507

214-17/9/2008<0.0011<0.0012<0.00110.4890.5980.770

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

<0.0012<0.0012<0.0011<0.0012<0.0012<0.00120.2100.4360.5800.3800.5200.284

414-17/9/2008<0.0012<0.0012<0.00110.3670.4620.725

514-17/9/2008<0.0012<0.0012<0.00120.6740.8440.549

614-17/9/2008<0.0012<0.0012<0.00120.4820.5230.515

1.8

0.3

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)

מס' 
נקודה

תאור נקודת הדיגום

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

מועדי בדיקה

שער פי גלילות

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

סדרה 4 סדרה 2סדרה 1 סדרה 6סדרה 5סדרה 3סדרה 2
K

סדרה 3 סדרה 6סדרה 5
Hg

סדרה 4 סדרה 1



9

114-17/9/20080.0006<0.00060.00061.551.561.48

214-17/9/2008<0.00050.00060.00121.842.372.75

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

0.0006<0.00060.0006<0.0006<0.0006<0.00060.820.951.390.761.110.75

414-17/9/2008<0.0006<0.00060.00050.760.811.50

514-17/9/20080.00060.00120.00061.933.081.90

614-17/9/2008<0.00060.0006<0.00060.791.391.59

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)

סדרה 6סדרה 5סדרה 4
LI מס' 

סדרה 2סדרה 1נקודה

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

שער פי גלילות

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

סדרה 6 סדרה 3סדרה 2סדרה 1
Mg

סדרה 5סדרה 4 סדרה 3

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד

מועדי בדיקהתאור נקודת הדיגום



10

114-17/9/20080.01930.02240.03040.00121<0.00240.00121

214-17/9/20080.03550.04120.0496<0.0011<0.0012<0.0011<0.0006<0.0006<0.0006

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

0.01110.03600.03690.03470.02700.0225<0.0012<0.0012<0.0011<0.0012<0.0012<0.0012

414-17/9/20080.01340.01860.0257<0.0012<0.0012<0.0011

514-17/9/20080.33460.41660.1006<0.00120.00123<0.0012

614-17/9/20080.01070.02170.0497<0.0012<0.0012<0.0012

2.5
0.05

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)

תאור נקודת הדיגום

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

שער פי גלילות

סדרה 3
מס' 

נקודה
Mo

סדרה 6סדרה 5סדרה 4 סדרה 2סדרה 1
Mn

סדרה 6סדרה 5סדרה 4סדרה 3סדרה 2סדרה 1

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

מועדי בדיקה



11

114-17/9/20080.891950.649500.946310.001210.002490.00360

214-17/9/20080.794330.899561.250000.002360.004850.00577

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

0.353830.980331.180000.973620.981681.170000.001860.01240.01380.006190.007350.00438

414-17/9/20080.709780.731571.200000.002400.004950.00585

514-17/9/20081.250001.650002.140000.006020.009830.00370

614-17/9/20080.789941.100002.190000.002460.003600.00373

0.025
0.025

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

שער פי גלילות

סדרה 6 סדרה 3סדרה 2סדרה 1 סדרה 4סדרה 1
מס' 

נקודה
מועדי בדיקהתאור נקודת הדיגום

סדרה 5
Ni Na

סדרה 4סדרה 5סדרה 3סדרה 2

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

סדרה 6



12

114-17/9/20080.047140.044790.049800.01210.01990.0133

214-17/9/20080.056740.113960.084190.05320.08730.0669

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

0.025980.062050.087590.063170.088240.048130.01052.6003.9100.8340.2571.620

414-17/9/20080.038000.055700.054900.00730.01730.0117

514-17/9/20080.089080.164690.074520.2850.4040.0783

614-17/9/20080.056690.106270.059660.02830.02660.165

2
0.09

Pb
סדרה 6סדרה 5סדרה 4 סדרה 3סדרה 2סדרה 1 סדרה 4 סדרה 6סדרה 1

מס' 
נקודה

מועדי בדיקהתאור נקודת הדיגום

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

שער פי גלילות

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד

P
סדרה 5סדרה 3סדרה 2



13

114-17/9/20082.012.192.49<0.0030<0.0031<0.0030

214-17/9/20081.572.592.83<0.0029<0.0030<0.0028

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

1.152.652.901.131.210.77<0.0030<0.0031<0.0028<0.0031<0.0030<0.0031

414-17/9/20081.562.592.80<0.0030<0.0030<0.0029

514-17/9/20081.561.611.29<0.0030<0.0030<0.0031

614-17/9/20081.191.301.39<0.0030<0.0030<0.0031

סדרה 6סדרה 5
Se

סדרה 4

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)

סדרה 5 סדרה 4 סדרה 3סדרה 2סדרה 1 סדרה 3

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד

שער פי גלילות

סדרה 6 סדרה 2סדרה 1
מועדי בדיקה מס' 

נקודה
תאור נקודת הדיגום

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

S



14

114-17/9/20080.01090.00870.01090.01330.01370.0182

214-17/9/20080.01300.01700.02190.02010.02910.0369

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

0.00500.00990.01270.00620.01100.00690.00740.01610.02310.01360.01960.0094

414-17/9/20080.00610.00740.01170.01100.01490.0210

514-17/9/20080.01440.02210.01620.03610.06150.0323

614-17/9/20080.00740.00970.01370.01230.01930.0236

סדרה 6סדרה 3סדרה 2

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

סדרה 1

שער פי גלילות

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

סדרה 6סדרה 5סדרה 4סדרה 3סדרה 2
Ti

סדרה 1

ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)

מס' 
נקודה

Srמועדי בדיקהתאור נקודת הדיגום
סדרה 5סדרה 4

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד
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114-17/9/20080.003600.004980.009720.07250.08460.0583

214-17/9/20080.003550.007270.010380.16430.19520.2630

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

0.003090.011170.012680.006190.011030.005000.04520.10180.09110.15480.07480.0763

414-17/9/20080.003600.008660.011700.02940.04950.0480

514-17/9/20080.007220.007370.006212.93003.19000.8310

614-17/9/20080.004930.007250.006210.07270.05310.4698

סדרה 1 סדרה 6סדרה 5סדרה 6סדרה 5סדרה 4סדרה 3
Zn

סדרה 4סדרה 3סדרה 2
מועדי בדיקה

שער פי גלילות

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

V

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)

מס' 
נקודה

תאור נקודת הדיגום
סדרה 2סדרה 1
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114-17/9/20081.310.721.49

214-17/9/2008

3 14-18/9/2008
21- 23/9/2008

414-17/9/2008

514-17/9/20080.481.011.19

614-17/9/2008

חצי שעתי 7

1
ערך ייחוס יממתי (מיקרוגרם/מ"ק)
ערך ייחוס שנתי (מיקרוגרם/מ"ק)

על  הגג של איגוד ערים 
אשדוד

רח' היוזמה פינת רח' 
הנפט

מושב ניר-גלים, על הגג 
מבנה שח בית העדות

מועדי בדיקה

רח' המתכת פינת רח' 
הבטיחות

סדרה 6 סדרה 2סדרה 1

ערך ייחוס שעתי (מיקרוגרם/מ"ק)

שער פי גלילות

רח' החרושת פינת רח' 
המחקר

H2S מס' 
נקודה

תאור נקודת הדיגום
סדרה 5סדרה 4 סדרה 3


