טבלה מס'  -0רשימת תחנות הניטור באזור מפרץ חיפה
תחנת הניטור

מיקום

מזהמים נמדדים

 .0אחוזה (תחנה תחבורתית)

רח' חורב  , 7חיפה

 .4איגוד

 .2כפר חסידים

רח' מושלי  ,7אזור התעשייה צ'ק פוסט,
חיפה( ,על גג בנין משרדי האיגוד)
רח' אינשטיין  ,031חיפה( ,בריכת מים
עירונית ליד בי"ס)
כפר הנוער הדתי  -כפר חסידים

SO2, ,1,3 Butadiene, CO, PM2.5
1
BTEX ,NOx
SO2, NOx, O3, BTEX,PM10

 .5נווה שאנן

רח' הגליל  ,017חיפה ,בי"ס תל-חי

SO2, NOx, CO, O3, PM2.5,PM10

 .6נשר

רח' ששת הימים ,מול מס' 02

SO2, NOx, CO, O3, PM2.5 ,PM10

 .7קריית אתא

רח' הוגו מולר  ,03בי"ס מקיף רוגוזין

SO2, NOx, CO, O3, PM2.5,PM10

 .8קריית ביאליק

רח' הדפנה  ,12על גג בי"ס אורט "דפנה"

 .9קריית בינימין

רח' יוסף קארו  ,1בי"ס נועם ,קריית בנימין,
ק .אתא
ככר בן גוריון  ,0על גג בנין המועצה ,קריית
טבעון
רח' עדולם  ,02בי"ס המפלסים ,קריית ים

SO2

 .04קריית מוצקין

רח' החשמונאים  ,04בי"ס שרת ,ק.מוצקין

SO2

 .03שפרינצק

דרך צרפת  ,77חיפה ,בי"ס רמות

 .02קריית חיים – דגניה

בי"ס דגניה ,שד' דגניה ( 44ליד חוות
המיכלים-תש"ן)

 .05שוק תלפיות

רח' סירקין  ,31חיפה

.06רוממה (בבעלות חברת יפה נוף
 תחנה תחבורתית).07כרמליה (בבעלות חברת יפה נוף
 תחנה תחבורתית).08נווה יוסף (בבעלות חברת יפה
נוף  -תחנה תחבורתית)
.09יזרעאליה (בבעלות חברת יפה
נוף  -תחנה תחבורתית)
.41עצמאות (בבעלות המשרד

רח' קרן היסוד  ,42מחלף רופין

 .3איינשטיין

 .01קריית טבעון
 .00קריית ים

SO2, NOx
SO2

SO2, PM2.5, NOx
SO2, PM2.5, NOx, BTEX
SO2, O3, NOx, PM2.5

SO2, O3, NOx

לא התפרסמו נתונים
עפ"י אתר האיגוד צריכים להיות
מנוטרים החומרים הבאים:
SO2, BTEX, NOx

לא התפרסמו נתונים

עפ"י אתר האיגוד צריכים להיות
מנוטרים החומרים הבאים:
SO2, O3, NOx
NOx, CO,PM10

רח' שלום ציון המלכה  ,47פתח מערבי
(צ'ק פוסט)
רח' התשעה  ,47פתח מזרחי (צ'ק פוסט)

NOx, CO,PM10

רח' רטנר  ,47מחלף רופין

NOx, CO, PM10

שד' העצמאות  ,21חיפה

NOx, CO, PM2.5
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NOx, CO,PM10
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להגנת הסביבה – תחנה
תחבורתית)
 .40קק"ל (בבעלות המשרד להגנת
הסביבה – תחנה תחבורתית)
 .44ד.א .כרמל

שד' ההסתדרות  ,431חיפה

NOx, PM2.5
(עפ"י אתר מנ"א צריכים להיות
מנוטרים החומרים הבאים) CO :
NOx, SO2

.43חוגים (בבעלות חברת החשמל)

שטח מתקן איכות שפכים ,חצר תחנת
שאיבה ,דלית אל כרמל
רח' יאיר כץ  ,2חיפה ,בי"ס חוגים

 .42כפר מסריק

בין בתי התושבים ,קיבוץ כפר מסריק

 .45כרמל צרפתי (בבעלות חברת
החשמל)
 .46פארק הכרמל (בבעלות חברת
החשמל)

רח' דוד מרכוס  ,01חיפה

SO2, NOx, O3, PM10

ליד מגדל התקשורת ,משרדי פארק
הכרמל

SO2, NOx, O3,PM10

 = BTEXבנזן ,טולואן ,אתיל-בנזן וקסלינים

SO2
(עפ"י אתר מנ"א צריכים להיות
מנוטרים החומרים הבאים) NOx :
NOx, PM2.5, O3

1

מפת פריסת התחנות

תחנות הניטור מפרץ חיפה 4102

2
4102

