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)מישורי  ומישורי הצרירים  - מערכת הנחלים החוליים הפנימיים 
חמאדה(.

על מספר מערכות טבעיות  המסקנות הראשוניות מצביעות 
להגנה  וזקוקות  איום  תחת  הנמצאות  וייחודיות  חשובות 

משמעותית:
מלחת סדום - המלחה האחרונה בישראל, בית הגידול היחידי  ·

ונמצאת  סטטוטורית  הגנה  ללא  נמצאת  הנובי,  התחמס  של 
כולה תחת איום מָידי לפיתוח חקלאי.

Sylvia( סוואנות שיטים - בית הגידול היחידי של סבכי השיטים ·

כשמורות  מוגנות  השיטים  מסוואנות  חלק   .)leucomelaena

דונם,  כ–50,000  ששטחה  שיזף,  שמורת  )בהן  מוכרזות  טבע 
ושהוכרזה רק לפני כשנה, ושמורת צבי השיטים סמוך ליטבתה 
ששטחה כ–4,000 דונם(. יש להגן על סוואנות השיטים שאינן 

מוכרזות, ששטחן כ–10,000 דונם.
חולות נודדים - מערכות בעלות חשיבות למגוון מיני זוחלים  ·

וחציבה,  כרייה  איום  תחת  הנמצאות  )אנדמיים(  ומכרסמים 
לדוגמה חולות סמר.

מישורי צרירים ונחלים חוליים - בית גידול חשוב למספר מיני  ·

ועפרונים  קטות  מיני  האלימון,  וביניהם  קרקע,  דוגרי  עופות 
נוספים.

ספציפיות  המלצות  השנתי  בדו"ח  מפורטות  כך,  על  נוסף 
לשימור מיני העופות הנדירים והרגישים ביותר בערבה - אלימון, 

סבכי השיטים ותחמס נובי.

הדו"ח המסכם את עונת השדה הראשונה פורסם בתחילת 2011, 
וכבר מניע תהליכים מרחביים לשמירת טבע. בשנת 2010 המשיכה 
עבודת השדה בערבה והורחבה גם למרחב ניצנה–ִשבטה במערב 
הנגב. בסוף שנת 2011 יתפרסם דו"ח מסכם לפרויקט כולו, ואנו 
מקווים שהוא יסייע לשמירה טובה יותר על המערכות הטבעיות 

בערבה ובנגב.
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ריכוזי בנזן באוויר בתחנות דלק 
ובסביבתן הקרובה בגוש דן

צחי אסא
מחוז תל–אביב, המשרד להגנת הסביבה
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בסקר שערך המשרד להגנת הסביבה נמצא כי אדי דלק ובכללם 
בנזן, הנפלטים משטחן של תחנות דלק בגוש דן, ניכרים עד למרחק 
אדי  פליטת  לצמצום  מערכות  הותקנו  בתחנות  מטר.  כ–80  של 

הדלק לסביבה, אך הן אינן פועלות ביעילות  ֵמרבית.
ממרכיבי  אחד  הוא  זה  חומר  ארומטי.  אורגני  חומר  הוא  בנזן 
הדלק )בנזין( לתחבורה, ומקור פליטתו העיקרי מפעילות האדם 
הוא תחבורה - שימוש בבנזין בכלי הרכב, ובשלבי שינוע הדלקים 
ועל  האדם  על  משפיע  הבנזן  הדלק.  לתחנות  ועד  הזיקוק  מבית 
ורעיל  מסרטן  חומר  הוא   )1( עיקריות:  דרכים  בשלוש  הסביבה 
הנחשפים  לפרטים  לוקמיה(  )כגון  למחלות  לגרום  שעלול  לאדם, 
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המצויים  נדיפים  אורגניים  חומרים  מקבוצת  חלק  הוא   )2( אליו. 
שעיקר  הקרקעי,  האוזון  ביצירת  והמשתתפים  הדלק  באדי 
השפעתו על האדם היא במחלות של מערכת הנשימה. )3( שילוב 
של בנזן עם מרכיבים אחרים של הדלק יוצר מטרדי ריח אופייניים. 
לבנזן אין כיום תקן סביבתי ישראלי, אך קיימים עבורו ערכי 
ייחוס* סביבתיים המהווים מדד בריאותי לחשיפה למזהם. ערכי 
בשנה.  ו–1.3  ביממה   3.9 הם  אוויר  בנזן/מ“ק  במיקרוגרם  הייחוס 
בסביבה  בנזן  לריכוז  שנתי  סביבתי  תקן  יפורסם  השנה  במהלך 
במסגרת חוק אוויר נקי שנכנס לתוקפו ב–1.1.2011. ערך תקן זה 
יעמוד על 5 מיקרוגרם בנזן/מ“ק אוויר, בהתאם לתקינה האירופית.
המשרד להגנת הסביבה יזם מספר פעולות לצמצום פליטות 
המותר  המרבי  הבנזן  שיעור  הורדת  ובכללן  לסביבה,  בנזן  של 
שהיו  ל–5%  בניגוד  האירופית,  לתקינה  בדומה  ל–1%  בבנזינים 
מערכות  להתקין  הדלק  תחנות  חויבו  כן  כמו  כה.  עד  מותרים 

להשבת אדי דלק למערך הבנזנים בתחנות בשני שלבים: 
בשלב ראשון - מערכת המשיבה את אדי הדלק הנפלטים מן 
המכלים התת–קרקעיים אל מכלית התדלוק בעת פריקת הדלק 
)בנזין( בתחנה. כל תחנות הדלק בישראל מחויבות בשלב זה )איור 
בשלב שני - מערכת המשיבה את אדי הדלק הנפלטים ממכלי  1א(.

המכוניות בעת תדלוקן בבנזין אל המכלים התת–קרקעיים בתחנה. 
למקומות  הסמוכות  דלק  תחנות  רק  כיום  מחויבות  זה  בשלב 

מגורים ולאזורים רגישים )איור 1ב(.
לפני מספר שנים החל מחוז תל–אביב במשרד להגנת הסביבה 
לבחון את ריכוזי הבנזן במטרופולין דן. כחלק מהבדיקה נערך סקר 
להערכת ההשפעה של פליטות בנזן בתחנות דלק על ריכוזי הבנזן 

אדים  להשבת  המערכות  יעילות  נבחנה  וכן  הקרובה,  בסביבתן 
)מישוב( על הפחתת הפליטה והפיזור של בנזן בסביבה.

דן  גוש  ברחבי  דלק  תחנות  ב–15   2009 בקיץ  נערך  הסקר 
השלב  מותקן  שנבחרו  התחנות  בכל  תנועה.  צירי  בצד  השוכנות 
הראשון של המערכת להשבת אדים, וב–7 מהן מותקן גם השלב 
לראשונה  נערכה  ובמהלכו  כשבועיים,  ארך  הסקר  שלה.  השני 
בישראל דגימה סביבתית של בנזן )ושל חומרים אורגניים אחרים( 
באמצעות שפופרות פסיביות בהתאם לתקינה האירופית לדגימה. 
במרחקים  לו,  ובמאונך  התנועה  לציר  בניצב  הוצבו  השפופרות 
בדיקות  נערכו  כך  על  נוסף  ובמרכזה.  התחנה  ממשאבות  שונים 
מדגמיות למזהמים אחרים המאפיינים פליטות ממקורות בנזיניים 
- טולואן, אתיל בנזן וקסילנים. כמו כן נבדקה התפלגות יממתית 
בקרת  לצורך  דגימות  ונערכו  הדלק,  בתחנות  הבנזן  ריכוזי  של 

איכות. 
מן הסקר עולה כי הריכוזים הממוצעים של בנזן במרכז תחנות 
הדלק )20-11 מיקרוגרם/מ“ק( גבוהים במידה רבה מערך הייחוס 
דועכים  אלו  ריכוזים  למזהם.  היממתי  הייחוס  מערך  וכן  השנתי 
במהירות מחוץ לשטח מסופי משאבות התדלוק, אך עד למרחק 
נמצאו על  כ–30 מטר ממשאבות קיצוניות של תחנות הדלק  של 
פי רוב ריכוזי בנזן הגבוהים מערך הייחוס השנתי למזהם. כמו כן 
עד  בסביבה  הבנזן  ריכוזי  על  הדלק  תחנות  של  השפעה  נמצאה 
למרחק של כ–80 מטר משאבות התדלוק הקיצוניות, אם כי בערכי 

ריכוז נמוכים מערך הייחוס השנתי למזהם.
אדי  להשבת  שהמערכות  כך  על  מצביעות  הסקר  תוצאות 
הדלק בתחנות שנבדקו אינן מפחיתות באופן מספק את פליטות 
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כניסת אדים

ב. השבת אדים, שלב שני

שסתום 
פריקת 

לחץ

פתח קבוע 
בעל קוטר 
זעיר

משאבת ִריק

תפיסת האדים 
בפיית התדלוק 
והחזרתם למכל 

התת–קרקעי 

פתח ליציאת דלק

איור 1. א. שלב ראשון של מערכת השבת האדים
השבת אדי הדלק הנפלטים מן המכלים התת–קרקעיים בעת פריקת הדלק בתחנה אל מכלית התדלוק ]1[.  

ב. שלב שני של מערכת השבת האדים

השבת אדי הדלק הנפלטים ממכלי המכוניות בזמן התדלוק בבנזין אל המכלים התת–קרקעיים בתחנה ]1[.

א. השבת אדים, שלב ראשון

יציאת אדים

פתח קבוע 
בעל קוטר 
זעיר

כניסת אדים

כניסת נוזל

יציאת 
נוזל

שסתום 
פריקת 

לחץ
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דיווחים סביבתיים - 
הרחבת חובת הדיווח של החברות

מיכל גולדברג 
goldberg.michal@gmail.com

ותיקון  לבין סכומים לצורך שיקום הסביבה  פגיעה בסביבה, 
נזקים שנגרמו לה.

של  הסביבתית  ההתנהלות  על  דגש  הושם  לתקנות  בתיקון 
להבדיל  סביבתיים,  נזקים  למניעת  השקעותיה  ועל  החברה 
התיקון  כולל  כן  כמו  נוצרו.  שכבר  במפגעים  טיפול  מעלויות 
פגיעה  בסביבה'.  'פגיעה  ושל  סביבתיים'  'סיכונים  של  הגדרות 
בסביבה מוגדרת כהשפעה שלילית על הסביבה לרבות על בריאות 

בני אדם, ואף כהשפעה על שינויי האקלים. 
יזומה  פעילות  ויעודד  החברות  על  ישפיע  התיקון  האם 
בטכנולוגיות  השקעה  שליליות,  סביבתיות  השפעות  להפחתת 

המפחיתות פגיעה בסביבה וציות לחקיקה סביבתית?
ההנחה היא כי כאשר מידע סביבתי מפורט ומלא יהיה נגיש 
לציבור המשקיעים, ישפיעו הסיכונים הסביבתיים וכן האופן שבו 
החברה מטפלת בהם ומנהלת אותם - על מחירי ניירות הערך שלה. 
למנוע  סביבתית,  לחקיקה  לציית  החברות  את  תעודד  זו  עובדה 
השפעות סביבתיות שליליות ולהשקיע בטכנולוגיות המפחיתות 

פגיעה בסביבה.
במחקרים שנערכו בארה"ב ]2[ ובאירופה ]3[ נמצא כי בעקבות 
של  המניות  במחירי  ירידה  נרשמה  שלילי  סביבתי  מידע  פרסום 
החברות המדווחות. נוסף על כך, לחובת הדיווח יש השפעה ישירה 
החברה  מודעות  בהגברת  המתבטאת  המדווחות,  החברות  על 
לזיהוי סיכונים ותהליכים סביבתיים, לקביעת מטרות, ולהטמעתן 
שיקולים  על  מבוססות  האמורות  ההשפעות   .]4[ החברה  בתוך 
כלכליים של החברות. אולם לפרסום המידע עשויה להיות השפעה 
פעולות  ובהידוק  מחמירים  תקנים  בקביעת  הרגולטור,  על  גם 

הפיקוח והאכיפה על החברות המדווחות ]1[. 

)פרטי  ערך  ניירות  לתקנות  תיקון  לתוקף  נכנס   2011 במרץ 
חברות  על  המטיל  וצורה(  מבנה   - תשקיף  וטיוטת  התשקיף 
ציבוריות חובת דיווח נרחבת ומפורטת בנושא סיכונים סביבתיים 
בתשקיפים  לכלול  החברות  את  מחייב  התיקון  ניהולם.  ודרכי 
מידע  ערך  לניירות  לרשות  המוגשים  התקופתיים  ובדו"חות 
מקיף בנוגע לסיכונים סביבתיים, להשלכות מהותיות של חקיקה 
הקשורים  ומנהליים  משפטיים  להליכים  התאגיד,  על  סביבתית 
לעומת  עיקר השינוי  ועוד.  לעלויות סביבתיות  באיכות הסביבה, 
המצב הקיים כיום הוא ריכוז הנושאים הנוגעים לאיכות הסביבה 

ְּבָמקום אחד בדו"ח, וכן הוספת או פירוט חובת דיווח של:
סיכונים סביבתיים שהתאגיד חשוף להם עקב פגיעה בסביבה;  ·

או  ושגרם  התאגיד,  בפעילות  הקשור  מהותי  עניין  או  אירוע  ·

שעלול לגרום לפגיעה בסביבה;
מימושה,  אופן  סביבתיים,  סיכונים  בניהול  התאגיד  מדיניות  ·

להפחתת  בהם  נוקט  שהתאגיד  ואמצעים  עליה  הפיקוח 
הסיכונים הסביבתיים;

בהן,  לשאת  עשוי  או  בהן  נשא  שהתאגיד  סביבתיות  עלויות  ·

תוך הפרדה בין סכומים שהוצאו לצורך מניעה או הפחתה של 
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להשבת  החדשות  שהמערכות  פי  על  אף  בנזן.  ובהם  הדלק  אדי 
בעת  כי  נמצא  מ–85%,  הגבוהה  ביעילות  לפעול  אמורות  אדים 
שימוש בשתי המערכות היה שיעור ההפחתה בריכוזי הבנזן באוויר 
)בהשוואה לתחנות שהשלב השני של המערכות אינו מותקן בהן( 

בתחום שבין 14%-40% בלבד בתחנות הדלק ובסביבתן הקרובה.
בהמשך לממצאי סקר זה החל המשרד להגנת הסביבה לערוך 
בַמרבית  כי  נמצא  דן.  בגוש  דלק  בתחנות  ביקורת   2010 בשנת 
ביעילות  האדים  השבת  מערכות  פעלו  לא  שנבדקו  התחנות 
הֵמרבית ו/או על פי הדרישות המקצועיות שברשיונות העסק, וכי 
אדי דלק נפלטו מרכיבי תשתית שונים של מערכת שינוע הדלק 

בתחנות.
חברות  על  כי  היא  הממצאים  מן  העולה  העיקרית  המסקנה 
המערכות  ביצועי  את  לשפר  הדלק  תחנות  בעלי  על  ו/או  הדלק 
בזה  הן  התשתיתי  בהיבט  הן  הדלק,  בתחנות  האדים  להשבת 

את  להגביר  הסביבה  להגנת  המשרד  על  במקביל  התחזוקתי. 
הבקרה והפיקוח עליהן. 
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ערכי ייחוס - ערכי הייחוס הם ערכים שגובשו על–ידי ועדת מומחים. הוועדה *
ייחוס סביבתיים למזהמי האוויר הנפלטים ממקורות גיבשה המלצות לערכי 
תעשייתיים בארץ, בדגש על מזהמי אוויר שלא נקבע לגביהם תקן איכות אוויר
נפוצים שיש אוויר  אוויר מחייב למזהמי  איכות  בתקנות. מקובל לקבוע תקן 
לגביהם ידע מדעי ברמת הוודאות הנדרשת לקביעת תקן מחייב, ולקבוע ערך
מנחה )ערך ייחוס( למזהמי האוויר האחרים. הערכים כוללים ערכים יממתיים
המתייחסים שנתיים  וערכים  טווח,  קצרות  לחשיפות  המתייחסים  ושעתיים 

 .לחשיפה ארוכת טווח




