
–מפגעי ריח בסביבת משק הבקר והחלב בישראל 

האם הרגולציה בארץ ובעולם מעשית לצורך 

?הגדרה והפחתה של המפגעים 

ר יעל לאור"ד

מרכז מחקר נווה יער, מינהל המחקר החקלאי



האם יש מפגעי ריח בסביבת משק הבקר  

?והחלב בישראל 



פולט  , כמו שאר מתקני גידול בעלי חיים, משק הבקר והחלב

.  ריחות לסביבה

אין בנמצא נתונים רשמיים לגבי היקף מפגעי הריח  , עם זאת

המידע הקיים לגבי תלונות ומאבקי  . מתעשייה זאת בישראל

שיחות  , אינטרנט, עיתונות)ציבור מגיע ממקורות לא רשמיים 

ומעיד על חיכוך בעייתי בחלק מהאתרים בין בעלי  ( פ"בע

.  המתקנים לבין התושבים המקומיים



2016



2017



2018





למוניטין גרוע בעמוד הפותח  " זוכה"הרפת 

....  של הדוח

...  אולם אין נתונים ספציפיים שמצדיקים זאת

2015





5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00
0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

Time-->

Abundance

TIC: 011-YM.D

T
ri

d
ec

an
e

T
o
lu

en
e

D
M

D
S P

-C
y
m

en
e

D
M

S

L
im

o
n
en

e

P
en

ta
d
ec

an
e

P
e

a
k

 A
re

a
 C

o
u

n
t

Retention time (min)

D
o
d
ec

an
e

Sulfuric

Aromatic

Terpenes

Alkanes

בוצת מכון טיהור  " ריח"

קוקטייל של )= שפכים  

(  כימיקליים

כלי לא אפקטיבי  ( = VOCs)ניטור חומרים אורגנים נדיפים ספציפיים 

לניטור מפגעי ריח על ידי הרגולטור

Tweg-Ben Jacov, 2006 MSc. thesis





פלומת הריח

מקור

פליטה פיזור

רצפטור

מפגע ריחפליטת ריח 



תלונות . 1

צוותי מריחים . 2

דיווח על ידי מומחה או בעל תפקיד. 3

נוכחות חומרים ספציפיים. 4

הערכת ריכוז . 5

ריח צפוי על פי  

מדידה במקור 

והפעלת מודל  

פיזור

:  יתרון מרכזי של הגישה
..לא רק ניטור מצב קיים

הרחבת מתקנים  , אלא גם כלי לתכנון מתקנים חדשים

.ופיתוח טכנולוגיות טיפול, קיימים

מדידת ריח במקור והפעלת מודל פיזור

מקור צפטורר







Laor et al. (Rev Chem. Eng. 2014; 30(2):139-166)

מדידת ריח במקור והפעלת מודל פיזור

במקורמדידת ריח 

וחיזוי ריכוזי ריח בסביבה  

פיזורבאמצעות מודל 

כל אלמנט בתהליך  

מוסיף אי וודאות  

להערכת המפגעים  

החזויים



Abbou-Ozer, 2013 MSc. thesis

AERMODניתוח באמצעות מודל ? " אחוז מהזמן"מה המשמעות של 

(2013, ש עפולה"מט: לדוגמה)

מהזמן  98%עמידה ב 

נדרשת עבור מתקנים 

מהזמן 2%חריגה ב . קיימים

.שעות בשנה175= 
מהזמן  99.5%עמידה ב 

נדרשת עבור מתקנים 

0.5%חריגה ב . חדשים

.שעות בשנה44= מהזמן  מהזמן לא  100%עמידה ב 

.נדרשת לפי הנהלים



...כמובן שלא? האם יש דרך אחת להגדיר מפגעי ריח 

תכיפות•

משך•

עוצמה•

טון הדוני•

התקנות בישראל

1/5/10 OU/m3

98/99.5 %

~10% “odor-hour”

התקן בגרמניה

מתבסס באופן  

מובנה על השימוש  
בצוותי מריחים



From: Presentation by Wolfgang J. Műller
(Twinning Project IL/11 – Workshop, Ministry of Environmental Protection, 13 Nov 2016)

הפעלת צוות מריחים בשיטת הגריד–התקן הגרמני 



הפעלת צוות מריחים בשיטת הפלומה–התקן הגרמני 



From: Presentation by Wolfgang J. Műller
(Twinning Project IL/11 – Workshop, Ministry of Environmental Protection, 13 Nov 2016)

(  odor hour" )שעת ריח"

מוגדרת כשעה בה ניתן לזהות  

מהזמן10%ריח לפחות ב 

הגדרת מפגעי ריח-התקן הגרמני 

(  limit value" )ערך גבול"

יישוב מעל במקום כאשר 

מהשעות בשנה הן 10%

"שעות ריח"



From: Presentation by Wolfgang J. Műller
(Twinning Project IL/11 – Workshop, Ministry of Environmental Protection, 13 Nov 2016)

שהגדירו  % 

את הריח  

כמטרד חזק 

שעות ריח% 

ריח לא נעים

ריח נעים

נקבע על פי מחקר ( limit value)ערך הגבול 

שבדק את תגובת התושבים למפגעי הריח כתלות 

"שעות ריח"במספר 

נקבע שערך הגבול  , מתוך זה

,  מהזמן10%יעמוד על 

10%מהסיבה שבמצב זה כ 

מהתושבים הגדירו מצב זה  

כבעייתי  



לולים

חזיריות

(על פי שיטת הגריד)שעות ריח % 

רפתות

,בנוסף

בשל  , נקבע פקטור לבתי גידול שונים

ההבדלים שנמצאו במפגעי הריח  

!המיוחסים לענפי גידול שונים

:פקטור

1.5: לולים

0.75: חזיריות

0.5: רפתות

שהגדירו  % 

את הריח  

כמטרד חזק 



AERMODAUSTAL2000

שימוש במודלים שונים של פיזור מזהמים
 AUSTAL2000 (Lagrange): גרמניה,  AERMOD (Gaussian): ישראל

"שעת ריח"אחוזים מהזמן של : פלטאחוז מהזמןXעבור , ריכוזי ריח מירביים: פלט



(. 2010משנת )יחסית " צעירות"התקנות בישראל לנושא מפגעי ריח הן 

הקריטריונים להגדרת ריח בלתי סביר מתבססים בעיקר על תלונות או על  

מדידה במקור וחיזוי עוצמות הריח המירביות אצל הרצפטור באחוז מסוים  

.  מהזמן

כך למשל התקנות בגרמניה  . אופן הגדרת מפגעי ריח שונה במדינות שונות

(.  בשיטת הגריד או הפלומה)עושות שימוש מובנה ורחב יותר בצוותי מריחים 

חסרה . הגיע הזמן לעשות צעד נוסף ולבסס טוב יותר את התקנות בישראל

.  עבודה השוואתית מסודרת בין הגישות השונות( וגם בעולם)לנו 

( I)סיכום 

רגולציה בנושא ריח



מניעת מפגעי ריח

:ניתן לצמצם מפגעי ריח באמצעות

.קביעת מרחקים מתאימים בין מקור הריח לבין הרצפטור-

– BAT)שימוש בטכנולוגיות לצמצום הפליטות - Best Available 
Technologies.)



בסיס נתונים המקיף ביותר שהתפרסם  לאחרונה להערכת 

ח"טכנולוגיות שונות להפחתת פליטות אויר ממתקני גידול של בע

בסיס נתונים אינטרנטי פתוח הכולל  

סקירה אובייקטיבית של יעילות  

טכנולוגיות שונות להפחתת פליטות  

.גאזים וחלקיקים, של ריחות

עד  )מאמרים 265הנתונים מבוססים על 

ומקובצים בשלושה קבצי אקסל  ( 2014

:לפי נושאים

,  אחסון וטיפול בזבל( 2, מבני הגידול( 1

. יישום על הקרקע( 3

,  בכל אחד מהנושאים יש חלוקה לחזיריות

.  רפת בקר לבשר, רפת חלב, עופות







(  II)סיכום 

האם הרגולציה בארץ ובעולם מעשית לצורך הגדרה  

?והפחתה של המפגעים 

לפני הפעלת טכנולוגיה כזאת או אחרת רצוי להבין מה חלקו של המפגע כחלק  

רק  ..(. זבל, משטחי רביצה, מדרכים, פרות)משאר מקורות הפליטה ברפת 

!השלב הזה יכול להתברר כמשימה מורכבת ויקרה

כל זה תלוי ביכולת  ? יעילות הפחתה90-99%האם חייבים ? מהו טיפול מוצלח

.  לחזות בצורה מיטבית את השפעת המקור לפני ואחרי הטיפול

במקביל לעליה בהשקעות הנדרשות מצד החקלאים עבור הכנסת טכנולוגיות  

שהמשרד להגנת הסביבה ישקיע  ( או לקוות)אפשר לצפות , להפחתת ריח

יש עוד הרבה . מאמצים נוספים לביסוס התקנות הקיימות להגדרת מפגעי ריח

!מה לשפר









2014יוני , מוסף הרפת והסביבה

..מבין המסקנות



Grid measurement Plume measurement Olfactometry
(EN 13725)



אולפקטומטריה

(גישה המבוססת על מיהול עד לסף הריח)

המעבדה האולפקטומטרית  

מוסמכת על פי החזרתיות  
(repeatability ) והדיוק

(accuracy ) בהשוואה למדידה

.בוטנול-1, של חומר סטנדרטי

איכות האנליזה של דוגמאות  

ריח אמיתיות נבחנת רק על  

בסיס החזרתיות של מספר  

(  הדיוק נשאר נעלם)דגימות 

אי וודאות באולפקטומטריה



התקן מחייב ערך חזרתיות שמשמעותו היא שבמעבדה  

התוצאות שמתקבלות עבור שתי אנליזות של דוגמת  , נתונה

95%–ב 3לא יהיו שונות בפקטור העולה על ריח זהה 

.  מהמקרים



German guidelines: Limit values in ambient from different areas

Weighting factors for different animal species

From: Presentation by Isabelle 
Frazen-Reuter
(Twinning Project IL/11 –
Workshop, Ministry of 
Environmental Protection, 13 
Nov 2016)


