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 2019 יוליבחודש איכות אוויר ביו"ש 
 מערכת ניטור אוויר ארצית( -)ע"פ תחנות אריאל, גוש עציון ומודיעין של מנ"א 

 
 

 
 

 ת ותחנב בימיי אובך .סבירההייתה  יוליאוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
גוש בתחנת  .PM10)חומר חלקיקי עדין ) של בריכוז אחתנמדדה חריגה אריאל ומודיעין 

ולכן לא מוצגים  75% -הייתה נמוכה מ חומר חלקיקי עדיןזמינות נתוני מדידת  עציון
 השמונה שעתי לאוזון.הסביבה לא נמדדו חריגות מערך  ם לעיל.מיבתרשי
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 המזהמים )מזהמי אוויר(:

          
NOx -  שעתי החצי מערך הסביבההוצגו ריכוזים מרביים כאחוז  1תחמוצות חנקן, בתרשים 

 ערך חוז מכא הוצגו ריכוזים ממוצעים חודשיים 2(. בתרשים  24והיממתי )  (  0.5)             
 היממתי. הסביבה            

 

 O3-  (.  8שעתי )  השמונה מערך הסביבההוצגו ריכוזים מרביים כאחוז  1אוזון, בתרשים 
 השמונה שעתי. הערך הסביבהוצגו ריכוזים ממוצעים חודשיים כאחוז מ 2בתרשים          

 

PM10 - מיקרומטר 10 -, שקוטר חלקיקיו פחות מ)חלקיקים נשימים( חומר חלקיקי עדין.   
 הוצגו  2היממתי. בתרשים  ערך הסביבההוצגו ריכוזים מרביים כאחוז מ 1בתרשים                

 היממתי. ערך הסביבהמ ממוצעים חודשיים כאחוז ריכוזים                
 

 הערות:
 
 ניטור אווירבתחנות  יולישנמדדו בחודש נמוכים הבין  הנם גוש עציון תשנמדדו בתחנ NOx י ערכ -

ובתחנת  בינוניים-נמוכים -אריאל בתחנת  .)"תחנות הניטור" להלן( הפרוסות  ברחבי הארץ
 )ראה תרשימים לעיל(. בינוניים  -מודיעין 

 

יולי שנמדדו בחודש   בינוניים הנם  אריאלת בתחנשנמדדו  ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
אחת  החריג הנמדד אריאל ומודיעין תחנותב גבוהים.-בינוניים -מודיעין בתחנת  ,הניטורבתחנות 

 חומר חלקיקי עדיןזמינות נתוני מדידת ריכוזי בתחנת גוש עציון  .בריכוז של חומר חלקיקי עדין
 )ראה תרשימים לעיל(.   ולכן לא ניתן להשתמש בהם 75% -הייתה נמוכה מ

 

 , בתחנות הניטור יולי שנמדדו בחודש נונייםבי-נמוכיםהינם אריאל  תבתחנ שנמדדו  O3 ערכי  -
יגות מערך לא נמדדו חר .גבוהים-נונייםבי - גוש עציוןובתחנת בינוניים  -בתחנת מודיעין 

 הסביבה השמונה שעתי לאוזון )ראה תרשימים לעיל(.
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