
תחנהאזור
יממתי מירבי 

(µg/m3)

אחוז מערך 

הסביבה היממתי

ממוצע חודשי 

(µg/m3)

מספר עליות מעל 

ערך הסביבה

זמינות נתונים 

באחוזים

K.Bialik359316071

K.Bnyamin297816097

K.Ata3184150100

Ahuza2773190100

Nesher225813087

N.Shanan1951110100

EASTK.Tivon2565150100

37.5ערך סביבה

PM2.5  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים עדינים

  מאי2017: דוח חודשי

NORTH

CENTRAL



תחנהאזור
יממתי מירבי 

(µg/m3)

אחוז מהערך 

היממתי

ממוצע חודשי 

(µg/m3)

מספר חריגות 

מהערך היממתי

זמינות נתונים 

באחוזים

IGUD1088340061

K.HAIM-REGAVIM735638087

K.Ata6852310100

Nesher846537084

Shuk

N.Shanan776031097

130ערך סביבה

PM10  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים

  מאי2017: דוח חודשי

NORTH

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

IGUD63123883773074

K.Ata561097836710100

K.Yam661299243840100

Nesher601168342810100

Shuk

Shprinzak50987038730100

N.Shanan581117944830100

K.Tivon631198544830100

K.Hasidim651269044850100

140ערך סביבה

O3  ערכים נמדדים עבור אוזון

  מאי2017: דוח חודשי

NORTH

CENTRAL

EAST



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

IGUD21640643591112014270072

K.Bialik1262362546871611220096

K.Bnyamin115217233464119160095

K.HAIM-REGAVIM1362552744821510180097

K.Ata1082012136671210180098

K.Yam1302452651971712230098

Ahuza16429832244487130096

Einstein

Nesher1332462648891612230096

Shuk

Shprinzak106197212954106100096

N.Shanan1853373638701311190096

K.Tivon10719521264787130098

K.Hasidim140261283769128150096

940560ערך סביבה

NOX  ערכים נמדדים עבור תחמוצת החנקן

  מאי2017: דוח חודשי

NORTH

CENTRAL

EAST



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

IGUD64120601121072

K.Bialik5710753918094

K.Bnyamin5710854714094

K.HAIM-REGAVIM5610653815095

K.Ata5410151815096

K.Yam63118591018096

Ahuza6411758611095

Einstein

Nesher5810754917092

Shuk

Shprinzak38713547096

N.Shanan7313467916096

K.Tivon539648713096

K.Hasidim6512060814092

200ערך סביבה

NO2  חמצני-ערכים נמדדים עבור חנקן דו

  מאי2017: דוח חודשי

NORTH

CENTRAL

EAST



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

IGUD27.872.8218.422.1441.64.10071

K.Bialik9.424.572.56.6130.410096

K.Bnyamin12.532.693.48.81812.50090

K.HAIM-REGAVIM10.828.382.77.2140.61.50096

K.Motzkin12.933.7102.77140.20.600100

K.Ata923.273.18.2160.51.40096

K.Yam

Ahuza7.919.962.15.2100.51.10088

Einstein

Nesher8.622.161.84.690.51.40090

Shuk

Shprinzak13.434.6101.94.8100.51.30092

N.Shanan29.975.5225.915301.33.40096

K.Tivon2.56.220.30.820.10.20072

K.Hasidim24.262.7186.115.8321.12.80096

35050ערך סביבה

SO2  חמצנית-ערכים נמדדים עבור גופרית דו

  מאי2017: דוח חודשי

NORTH

CENTRAL

EAST



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

NORTHK.Ata

Ahuza1.21.420.70.880.10.10098

Nesher0.80.920.70.880.10.10096

N.Shanan1.31.420.50.550.30.30096

6010ערך סביבה

CO  חמצני-ערכים נמדדים עבור פחמן חד

  מאי2017: 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

IGUD0.51.7440.10.3058

K.Bnyamin2.37.21850.30.8197

K.HAIM-REGAVIM0.92.7700.10.40100

CENTRALAhuza

3.9ערך סביבה

Benzen  ערכים נמדדים עבור בנזן

  מאי2017: דוח חודשי

NORTH



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.Bnyamin2.59.500.52.1097

K.HAIM-REGAVIM4.617.200.83.20100

3770ערך סביבה

TOLUENE  ערכים נמדדים עבור טולואן

  מאי2017: דוח חודשי

NORTH



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

  מאי2017: דוח חודשי


