
 

 ערכי התרעה
 

 טור ב' טור א'

מס' 
 המזהם סידורי

 נוסחה
 כימית

ריכוז ממוצע 
מרבי 

 במק"ג/מ"ק
פרק זמן 

 נתון
 –שעתי  Ozone  O3  042 אוזון  .1

במשך שלוש 
שעות 

 רצופות
 –שעתי  Sulfur Dioxide SO2 522 חמצנית-גפרית דו  .0

במשך שלוש 
שעות 

 רצופות
 1,2 דיכלורואתאן 0,1  .3

DichloroEthane 
C2H4Cl2   

דיכלורומתאן   .4
 )מתילן כלוריד(

DichloroMethane 

(MethyleneChloride)  
CH2Cl2   

   Toluene  C7H8 טולואן  .5

   TetrachloroEthylene C2Cl4 טטראכלורואתילן  .6

   TrichloroEthylene C2HCl3 טריכלורואתילן  .7

   Hydrogen Sulfide H2S מימן גופרי  .8

   Styrene  C8H8 סטירן  .9

   Formaldehyde  CH2O פורמאלדהיד  .12

שמונה  Carbon Monoxide CO 02,222 חמצני-פחמן חד  .11
  שעות

תחמוצות חנקן   .10
 -)מחושבות כ

NO2) 

Nitrogen Oxides 

(as NO2) 
NOx 

  

 –שעתי  Nitrogen Dioxide NO2 422 חמצני-חנקן דו  .13
במשך שלוש 

שעות 
 רצופות

פירן -א-בנזו  .14
)בחומר חלקיקי 

 רחף(עדין מ

Benzo(a)pyrene 

C20H12  
BaP 
 

  

   Butadiene C4H6 1,3 , בוטדיאן1,3  .15

   Benzene  C6H6 בנזן  .16

חומר חלקיקי עדין   .17
 מרחף

Suspended 

Particulate Matter 
S.P.M   

חומר חלקיקי עדין   .18
מרחף שקוטר 

 12 -חלקיקיו קטן מ
 מיקרומטר

Respirable 

Particulate Matter 
P.M.10 322 04 שעות  

חומר חלקיקי עדין   .19
מרחף שקוטר 

 0.5 -חלקיקיו קטן מ
 מיקרומטר

Respirable 

Particulate Matter 
P.M. 2.5 132 04 שעות  

מילחי גופרה   .02
)בחומר חלקיקי 

 עדין מרחף(

Sulfate Salts SO4   

ואנדיום )בחומר   .01
חלקיקי עדין 

 מרחף(

Vanadium (in 

Suspended 

Particulate Matter) 

V   



 

 

- 0 - 

2 

 טור ב' טור א'

מס' 
 המזהם סידורי

 נוסחה
 כימית

ריכוז ממוצע 
מרבי 

 במק"ג/מ"ק
פרק זמן 

 נתון
עופרת )בחומר   .00

חלקיקי עדין 
 מרחף(

Lead (in 

Suspended 

Particulate Matter) 

Pb   

בחומר קדמיום )  .03
חלקיקי עדין מרחף 

שקוטר חלקיקיו 
 12 -קטן מ

 (מיקרומטר

Cadmium (in 

Suspended 

Particulate Matter) 

Cd   

ניקל )בחומר   .04
חלקיקי עדין 

 מרחף(

Nickel (in 

Suspended 

Particulate Matter) 

Ni   

כרום )בחומר   .05
חלקיקי עדין 

 מרחף(

Chromium (in 

Suspended 

Particulate Matter) 

Cr   

ארסן )בחומר   .06
חלקיקי עדין 

 מרחף(

Arsenic (in 

Suspended 

Particulate Matter) 

As   

כספית )בחומר   .07
חלקיקי עדין 

 מרחף(

Mercury (in 

Suspended 

Particulate Matter) 

Hg   

    Settling Dust אבק שוקע  .08
 

 


