
תחנהאזור
יממתי מירבי 

(µg/m3)

אחוז מערך 

הסביבה היממתי

ממוצע חודשי 

(µg/m3)

מספר עליות מעל 

ערך הסביבה

זמינות נתונים 

באחוזים

K.Bnyamin359222077

Nesher2157140100

K.Ata256515061

K.Tivon2977180100

Mobile_New236214097

K.Bialik-Ofarim2875190100

K.Motzkin-Begin21551303

37.5ערך סביבה

PM2.5  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים עדינים

  יולי2017: דוח חודשי

CENTRAL



תחנהאזור
יממתי מירבי 

(µg/m3)

אחוז מהערך 

היממתי

ממוצע חודשי 

(µg/m3)

מספר חריגות 

מהערך היממתי

זמינות נתונים 

באחוזים

K.Bnyamin

Nesher503933071

K.Ata443434058

Mobile_New443431097

K.Bialik-Ofarim4736350100

K.Motzkin-Begin43332803

130ערך סביבה

PM10  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים

  יולי2017: דוח חודשי

CENTRAL



תחנהאזור
שמונה שעתי 

(ppb)מירבי 

שמונה שעתי 

(µg/m3)מירבי 

אחוז מהערך 

השמונה שעתי

ממוצע חודשי 

(ppb)

ממוצע חודשי 

(µg/m3)

מספר חריגות 

מהערך השמונה 

שעתי

זמינות נתונים 

באחוזים

Nesher571107842820100

K.Ata62121864077073

K.Tivon671289144840100

K.Yam551097844850100

K.Hasidim651279144860100

Mobile_New561117942820100

K.Motzkin-Begin58114824995027

140ערך סביבה

O3  ערכים נמדדים עבור אוזון

  יולי2017: דוח חודשי

CENTRAL



תחנהאזור
חצי שעתי מירבי 

(ppb)

חצי שעתי מירבי 

(µg/m3)

אחוז מהערך 

החצי שעתי

יממתי מירבי 

(ppb)

יממתי מירבי 

(µg/m3)

אחוז מהערך 

היממתי

ממוצע חודשי 

(ppb)

ממוצע חודשי 

(µg/m3)

מספר חריגות 

מהערך החצי שעתי

מספר חריגות 

מהערך היממתי

זמינות נתונים 

באחוזים

K.Bnyamin3973813244590085

Nesher9818219203878150096

K.Ata234248143590059

K.Tivon4073811214590098

K.Yam6812814142755100098

K.Hasidim4481910193580096

Mobile_New326068163480098

K.Bialik-Ofarim6412113122246110097

K.Motzkin-Begin427989173590027

940560ערך סביבה

NOX  ערכים נמדדים עבור תחמוצת החנקן

  יולי2017: דוח חודשי

CENTRAL



תחנהאזור
שעתי מירבי 

(ppb)

שעתי מירבי 

(µg/m3)

אחוז מהערך 

השעתי

ממוצע חודשי 

(ppb)

ממוצע חודשי 

(µg/m3)

מספר חריגות 

מהערך השעתי

זמינות נתונים 

באחוזים

K.Bnyamin30562859084

Nesher315729611092

K.Ata19351848049

K.Tivon24442236096

K.Yam32603059095

K.Hasidim22402059092

Mobile_New50954759096

K.Bialik-Ofarim244522510095

K.Motzkin-Begin29542748027

200ערך סביבה

NO2  חמצני-ערכים נמדדים עבור חנקן דו

  יולי2017: דוח חודשי

CENTRAL



תחנהאזור
שעתי מירבי 

(ppb)

שעתי מירבי 

(µg/m3)

אחוז מהערך 

השעתי

יממתי מירבי 

(ppb)

יממתי מירבי 

(µg/m3)

אחוז מהערך 

היממתי

ממוצע חודשי 

(ppb)

ממוצע חודשי 

(µg/m3)

מספר חריגות 

מהערך השעתי

מספר חריגות 

מהערך היממתי

זמינות נתונים 

באחוזים

K.Bnyamin3.910.131.23.160.41.10077

Nesher0.61.400.30.9200.10096

K.Ata6.516.850.82.240.410070

K.Tivon2.87.120.30.920.10.30092

K.Yam

K.Hasidim5.915.441.84.790.410096

35050ערך סביבה

SO2  חמצנית-ערכים נמדדים עבור גופרית דו

  יולי2017: דוח חודשי

CENTRAL



תחנהאזור
חצי שעתי מירבי 

(ppm)

חצי שעתי מירבי 

(mg/m3)

אחוז מהערך 

החצי שעתי

שמונה שעתי 

(ppm)מירבי 

שמונה שעתי 

(mg/m3)מירבי 

אחוז מהערך 

השמונה שעתי

ממוצע חודשי 

(ppm)

ממוצע חודשי 

(mg/m3)

מספר חריגות 

מהערך החצי שעתי

מספר חריגות 

מהערך השמונה 

שעתי

זמינות נתונים 

באחוזים

Nesher0.9120.70.770.10.20096

K.Ata1.41.631.41.6160.70.80049

Mobile_New0.40.510.30.440.20.20096

6010ערך סביבה

CO  חמצני-ערכים נמדדים עבור פחמן חד

  יולי2017: דוח חודשי

CENTRAL



תחנהאזור
יממתי מירבי 

(ppb)

יממתי מירבי 

(µg/m3)

אחוז מהערך 

היממתי

ממוצע חודשי 

(ppb)

ממוצע חודשי 

(µg/m3)

מספר חריגות 

מהערך היממתי

זמינות נתונים 

באחוזים

K.Bnyamin0.41.1290.10.3074

Mobile_New0.20.8200.10.3087

K.Motzkin-Begin00.100

3.9ערך סביבה

Benzen  ערכים נמדדים עבור בנזן

  יולי2017: דוח חודשי

CENTRAL



תחנהאזור
יממתי מירבי 

(ppb)

יממתי מירבי 

(µg/m3)

אחוז מהערך 

היממתי

ממוצע חודשי 

(ppb)

ממוצע חודשי 

(µg/m3)

מספר חריגות 

מהערך היממתי

זמינות נתונים 

באחוזים

K.Bnyamin2.810.700.62.2074

Mobile_New13.800.41.6087

K.Motzkin-Begin0.20.900

3770ערך סביבה

TOLUENE  ערכים נמדדים עבור טולואן

  יולי2017: דוח חודשי

CENTRAL



תחנהאזור
חצי שעתי מירבי 

(ppb)

חצי שעתי מירבי 

(µg/m3)

אחוז מהערך 

החצי שעתי

יממתי מירבי 

(ppb)

יממתי מירבי 

(µg/m3)

אחוז מהערך 

היממתי

ממוצע חודשי 

(ppb)

ממוצע חודשי 

(µg/m3)

מספר חריגות 

מהערך החצי שעתי

מספר חריגות 

מהערך היממתי

זמינות נתונים 

באחוזים

4515ערך סביבה

H2S  ערכים נמדדים עבור תחמוצת החנקן

  יולי2017: דוח חודשי


