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 דבר היו"ר
 

 כמידי שנה אני גאה להציג את דו"ח הפעילות השנתי.

 הייתה עשייה רבה בכל התחומים עליהם אמונים עובדי האיגוד. 2017בשנת 

 אני רוצה להודות לחברי במועצת האיגוד: אלי אסקוזידו, אילן רביבו, גדי סימון, עו"ד ג'ני ריינדוביץ, 

 יוני יהודה, יעקב פלאצ'י ומרטין עובדיה.יהודה שמעוני, יהודה שמג'ה, דוד בן חמו, 

לראשי הרשויות החברות באיגוד: ד"ר יחיאל לסרי, דרור אהרון, יואל גמליאל, אריה גארלה, אלי 

 יוסי קנדלשיין ומשה ליבר. אסקוזידו, דורון שילדוב,

 ליועץ המשפטי פרופ' ראובן לסטר )עו"ד( ולרו"ח סיימון גדג'.

 אחרונים חביבים, תודות למנכ"לית האיגוד, ד"ר ענת רוזן ולצוות העובדים המסור והמקצועי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,         

 
 עו"ד צחי אבו         
 יו"ר האיגוד.         
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 פתח דבר

 
 .2017אני שמחה להגיש את דו"ח פעילות 

 הדו"ח משקף את הפעילות הענפה, המקצועית והרב גונית של עובדי האיגוד.

באיגוד, למשרדי הממשלה, צוות האיגוד נותן שירות מקצועי, אמין ומהיר לתושבים, לרשויות החברות 

 לחברות וגופים פרטיים.

בכל שנה גוברת המודעות הסביבתית הן של הציבור והן של מקבלי ההחלטות ואנו עומדים ברמת שירות 

 גבוהה.

גזבר האיגוד, לחברי מועצת האיגוד  –יו"ר האיגוד, לאלי אסקוזידו  –אני רוצה להודות לעו"ד צחי אבו 

 ברות באיגוד על התמיכה, האמון והגיבוי.ולראשי שמונה הרשויות הח

אורי מורלי, ד"ר איתי  –יישר כוח לכל אחת ואחד מחברי הצוות  .תודות והערכה לצוות העובדים האיכותי

בקמן, גד עפר, ג'ני לוריא, דורון להב, חנה קגנובסקי, מרב יגר, סיגל גדז', סלבי דהן -מירז, ברקת בוטויניק

 ויינרוב.גואטה, קרולין סודרי ורות 

שהם השגרירים שלנו בחינוך: בטי כהן ניקסון, גליה פלג,  –זה המקום להודות גם למשפחת הפרויקטורים 

 יפעת וינרב, מיכל לוי פרץ, נועם ואן דר האל, קרן קיזלשטיין ושני טובול.

 לתחנות. ההסמכהתודה ליואב גבריאלי , יועץ האיכות שמלווה אותנו בשימור 

 

דו"ח זה התאפשרה בזכות כתיבת הפרקים המקצועיים ע"י הרכזים המקצועיים ועבודת הוצאתו לאור של 

 העריכה וההפקה של סיגל גדז'.
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 רשויות החברות באיגוד
 

 . באיגוד חברות שמונה רשויות מקומיות:1985איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה הוקם בשנת 

 

 קמ"ר 50.00 תושבים      221,600 אשדוד

 קמ"ר   0.90 תושבים          7,000 בני עי"ש

 קמ"ר  30.00 תושבים          7,900 ברנר

 קמ"ר  11.50 תושבים        27,000 גדרה

 קמ"ר  13.30 תושבים          5,200 גדרות

 קמ"ר  10.60 תושבים        23,100 גן יבנה

 קמ"ר 28.70 תושבים          6,800 חבל יבנה

 קמ"ר 28.00 תושבים          8,400 נחל שורק

 קמ"ר 172.90 תושבים      307,500 סה"כ

 

-קמ"ר וכולל כ 173תחום שיפוט האיגוד הוא תחום שיפוטן של הרשויות הללו. שטח האיגוד משתרע על 

 תושבים. 300,000

תפקידי האיגוד וסמכויותיו הם לפעול, ככל הדרוש, לשמירה על איכות הסביבה ולמניעת מפגעים בתחום 

 האיגוד ובכלל זה:

מצעים למניעת זיהום האוויר והמים לרבות איכות מי התהום, מים עיליים ומי מאגרים, לנקוט א .1

הים, החוף והקרקע ולפעול למניעת רעש ומפגעים לאדם, לצומח ולבעלי החיים, לערכי טבע, לנוף, 

 למשאבים טבעיים, לרכוש ולכלכלה.

מזהמים אחרים, לרבות פיקוח ובקרה על פליטת מזהמים מאתרי תחנות כח, בתי זיקוק ומפעלים  .2

 הקמת תחנות ניטור.

מתן ייעוץ סביבתי לוועדות התכנון הפועלות בתחום האיגוד ופיקוח על ביצוע תכניות פיתוח ובניין,  .3

 תוך שמירה על איכות הסביבה.
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 חברי מועצת האיגוד

מועצת האיגוד בה נציגים מכל הרשויות החברות באיגוד. מועצת האיגוד  ידי מדיניות האיגוד נקבעת על

 הייתה מורכבת מהנציגים הבאים: 2017בשנת 

 

 עיריית אשדוד ויו"ר האיגוד.נציג     עו"ד צחי אבו 

 ראש מועצה אזורית נחל שורק וגזבר האיגוד.    אלי אסקוזידו

 ראש מועצה אזורית גדרות.    יוסי קנדלשיין

 מועצה מקומית בני עי"ש. נציג     ודהיוני יה

 נציג מועצה מקומית גן יבנה.    אילן רביבו

 מועצה אזורית חבל יבנה. נציג    גדי סימון 

 נציגת עיריית אשדוד.   ג'ני ריינדוביץ עו"ד 

 נציג עיריית אשדוד.    דוד בן חמו

 מנהל אגף תפעול מועצה מקומית גדרה .    מג'השיהודה 

 נציג מועצה אזורית ברנר.    שמעונייהודה 

 מנהל אגף איכות סביבה ורישוי עסקים עיריית אשדוד.    יעקב פלאצ'י

 .נציגת עיריית אשדוד    ין עובדיהמרט

     

  

 

 רו"ח.   סיימון גדג'

 יועץ משפטי. פרופ' ראובן לסטר )עו"ד( 
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 עובדי האיגוד

 

 עובדים: 13באיגוד 

 מנהלת כללית.   ד"ר ענת רוזן

 וחינוך.מנהל אגף הון אנושי וכספי, איכות אוויר    דורון להב

 תעשיות ותשתיות.מתכנן סביבתי ומנהל אגף   ד"ר איתי מירז    

 )פסולת, לחימה במזיקים, סביבה חקלאית ונחל( תשתיותמנהל מחלקת    גד עפר   

 רישוי עסקים ותעשיות.חלקת מנהלת מ   קגנובסקיחנה 

 וקהילה.חינוך רכזת    מורליאורי 

 שפכים ותעשיות.רכזת   בקמן ברקת בוטויניק

 חינוך והסברה. לקתמנהלת מח   מרב יגר 

 עוזרת מינהלית.  סיגל גדז'                        

 ומערכות מידע.מיחזור רכזת    סילביה גואטה

 .והסמכה תחנות ניטוררכזת    קרולין סודרי 

 רעש וחומרים מסוכנים.רכזת                ג'ני לוריא

 ופניות ציבור.קרקעות רכזת    רות ויינרוב
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 תקציר

 איכות אוויר

כיול מלמדים התחנות ניטור ומרכז בקרה ממוחשב. המערכת מכוילת וממצאי  9כוללת המשודרגת המערכת 

מתעדכנים ועל אמינות גבוהה בהפעלת מערכת הניטור. הנתונים מועברים בזמן אמת לגורמים הרלוונטיים 

 .17025מערכת הניטור ומערך בקרת הנתונים הוסמכו לפי תקן איזו  באתר האינטרנט.

מעבר לגז  בוצעחלה ירידה דרסטית בשימוש במזוט,  צרכני הדלק הם המפעלים הגדולים. בעשור האחרון

 טבעי והדבר בא לידי ביטוי גם במגמה של הפחתת מזהמים מהתעשייה.

תוצאות הניטור שביצע המשרד להגנת הסביבה, בשלוש תחנות באזור, הראו, ברוב המקרים, על ריכוזי 

 .סמזהמים נמוכים מתקני הייחו

ופת המדידה הקצרה בחודש ספטמבר הותקנה תחנת ניטור תחבורתית, ברחוב משה סנה באשדוד. כבר מתק

 ניתן להצביע על ריכוזי מזהמים נמוכים מהתקנים.

 

  חומרים מסוכנים

 ברשויות האחרות. 55-בעיר אשדוד ו 126עסקים המחזיקים חומרים מסוכנים, מהם  181במרחב האיגוד 

סיורים  34-סיורים באשדוד ו 102סיורים מהם  136בוצעו היתרי רעלים חדשים ו 11אושרו במהלך השנה 

 מחוץ לעיר. באיגוד קיימת רשימה מלאה של כל סוגי החומרים והכמויות המצויים בידי עסקים אלו.

טון פסולת מסוכנת לטיפול בנאות חובב. עיקר הפסולת פונתה  20,164עסקים בתחום האיגוד פינו השנה  5

 משלושת המפעלים: הקורנס, אדמה )אגן כימיקלים( ופז"א.

 .2016אירועים בשנת  14-אירועי חומרים מסוכנים, בהשוואה ל 20ונני האיגוד ב במהלך השנה טיפלו כ

 כונני האיגוד השתתפו בתרגילים, הכשרות והשתלבו בהכנות הרשויות לשעת חירום.

 

 חינוך והסברה

באיגוד קיים מרכז לחינוך סביבתי שפועל במסגרות פורמאליות, בלתי פורמאליות ובמסגרות קהילתיות 

ות המרכז מנחה ומלווה מוסדות חינוך שונים, מקיים השתלמויות וימי עיון, מפיק חומרי למידה שונות. צו

פסולת ומיחזור, משאב המים, ים  –והסברה ומקיים אירועים סביבתיים רבים. הפעילות במגוון נושאים 

 וחופים, אנרגיה, מגוון ביולוגי ועוד למין הגיל הרך דרך בתי הספר ועד כלל הציבור.

 גוד מסייע לכל הרשויות בהגשת קולות קוראים לקבלת תמיכות.האי

 נוספים הגישו מועמדותם להסמכה.  25 –גנים ירוקים וירוקים מתמידים ו  21במהלך השנה הוסמכו 

 חמישה בתי ספר יסודיים הגישו בקשות להסמכתם כבית ספר ירוק.

 בחמישה בתי ספר על יסודיים מתקיים מיזם "ים כחול ירוק".

 החינוך, אושרו. במסגרת "קול קורא" לקידום  שבע הבקשות לסיוע לרשויות המקומיות, שהאיגוד הגישכל 

 האיגוד המשיך לפתח חומרי הסברה ומערכי פעילות.
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 לחימה במזיקים

ק"מ. בוצע ניטור שוטף וקבוע  44האיגוד מטפל בעיקר בערוצי  הנחלים הזורמים בתוך האיגוד באורך של 

 לממצאי הניטור הופעל קבלן ההדברה.ובהתאם 

 בסה"כ נשמרה רמת מטרדי יתושים נמוכה באיגוד לאורך כל השנה.

 למזיקים שונים.את פעילות הפרסום והגברת המודעות, בקרב הציבור הרחב, האיגוד הגביר 

ה על של פיילוט לטיפול ביתושים תוך שילוב ראוי בין הדברה לשמיר שלוש שניםהאיגוד סיים  2017בשנת 

 הצמחייה בגדות הנחל. התוצאות מעודדות להמשך פעילות בצורה זו.

 

 מיחזור

 האיגוד חתמו על הסכם עם תאגיד ת.מ.י.ר וקבעו את הסדר ההפרדה לפסולת האריזות. כל רשויות

 מו"א ברנר ומ"מ גדרה המשיכו בפרויקט ההפרדה במקור.

 הירוקות.הרשויות  10מו"א נחל שורק זכתה, פעם נוספת, בתחרות 

 

 נחל לכיש

ק"מ רטוב כל  3.3ק"מ, מתוכם קטע של  9.5אורכו של קטע נחל לכיש מגשר עד הלום ועד לשפך הים הוא 

ימות השנה. איגוד ערים עוקב אחר איכות המים, בקטע הרטוב, באופן שוטף. תוצאות הדיגום מתפרסמות 

 איכות המים טובה מאוד.  מידי שבוע באתר האינטרנט של האיגוד.

 מידי פעם יש תקלות הגורמות לתוצאות חריגות.

 בחול המועד סוכות היה אירוע תמותת דגים בנחל. פתיחה מידית של סכר החול הצילה דגים נוספים ממוות.

 

 סביבה חקלאית 

רפתות חלב, מס' רפתות לגידול עגלים לבשר ועשרות לולים בצורות ובגדלים  20ברחבי האיגוד פועלות 

 כדין. - פועל להסדרת כל העסקים בתחום החקלאי ברישוי עסקהאיגוד  שונים.

 

 פניות הציבור

( בתחום העיר אשדוד. 74%. מרבית הפניות )2016בשנת  359פניות, לעומת  320במהלך השנה התקבלו 

 הנושאים העיקריים שמטרידים את הציבור הם: זיהום אוויר וריח, רעש, קרינה ופסולת.

 חמישה ימים בלבד.מהפניות נבדקו תוך  70%
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 סולת פ

אשדוד  עיריית. 2012עיריית אשדוד הפסיקה את פרויקט ההפרדה במקור, אותו התחילה בשנת  2016בשנת 

 נערכת להקמת תחנת מעבר ממיינת.

 בתחום האיגוד פועלות שלוש תחנות למיחזור פסולת בניין ואין אף אתר מורשה לסילוק פסולת יבשה.

הושלם כיבויו של אתר סילוק פסולת )אס"פ( רתמים וגובש מחדש צוות הליווי המקצועי במהלך השנה 

 לכיבוי אתר הפסולת היבשה א.א.

 תחנות. 222 –טון פסולת סוללות מ  1.45האיגוד פינה  2017 –ב 

 

 קרקעות מזוהמות ומי תהום

 ופרויקטים.סקרים  21במהלך השנה בוצעו 

 הישנות של אשדוד בוצע סקר קרקע מקיף.לאחר השריפה בבריכות החימצון 

 

 רישוי עסקים 
 מהבקשות התקבלו מאשדוד.  71%בקשות לרישיון עסק.  88טופלו במהלך השנה 

 .Cפרטי  46%
 

 רעש

האיגוד מטפל בתלונות מטרדי רעש הנגרמים ע"י מפעלים, עסקים, מוסדות ציבור ותחבורה ואינו מטפל 

 2016בשנת  מהן בעיר אשדוד. 64פניות בנושא רעש,  82תקבלו פרטיים. במהלך השנה ה גורמיםמברעש 

 באשדוד.  94פניות בנושא רעש, מהן  121התקבלו 

תוצאות בעקבות תלונות תושבי ניר גלים. ביצעו סקר רעש מקיף, נוסף,  אזורית חבל יבנה,המועצה וה האיגוד

 .2016בהשוואה לתוצאות הסקר משנת הסקר מצביעות על ירידה בעצמת הרעש, שנמדדה בבתי התושבים, 

 

 שפכים ומט"שים

 סקטורים שונים כדי לבחון את הבעיות ולקבוע יעדי טיפול. 12 - האיגוד חילק את התעשייה ל

. בדוח יש פרוט אסורים 17%-חריגים ו 25%היו תקינים,  58%הדיגומים שנערכו בעסקים באשדוד  209מסך 

 להתפלגות זו לכל סקטור.

 תקלות ותלונות במהלך השנה. 11 –האיגוד היה שותף לטיפול ב 

 מתקנים לטיפול בשפכים )מט"שים( גדולים ואזוריים וחמישה מט"שים  מקומיים. 3בשטח האיגוד 
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 תכנון סביבתי

( 1לחוק התכנון והבניה חל שינוי באופן העבודה של מתכנן האיגוד בשלושה שלבים: ) 101בעקבות תיקון 

 ( ביקורת לאישור תעודת גמר.3) –( שלב בדיקת התכן ו 2לב מסירת המידע. )ש

בוועדה המרחבית "שורקות" נבדקו בשטח ונתנו  בקשות להיתרי בניה. 142 –ב  2017באשדוד טיפלנו בשנת 

 בקשות. 43 –בקשות ובוועדת זמורה ל  45 –הערות ל 

 שכבות חדשות.שלוש נוספו מערכת המידע הגאוגרפי ל

 דוחות מדידת קרינה בלתי מייננת. 14נערכו  2017בשנת 
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 איכות אוויר 
 

 4/1/2018מעודכן ל 

 ויר.ו. נתוני המערכת לניטור א1
 

שדרוג כללי הכולל החלפת ציוד בכל התחנות, שיפוץ התחנות  2015עברה בשנת באיגוד  אווירהמערכת לניטור 
בקרה  תחנות ניטור ומרכז תשע 2017כללה בשנת יד בנימין(. המערכת גן יבנה ו)והחלפת מבנים של שתי תחנות 

 ממוחשב.
  

 תחנות הניטור במרחב האיגוד. :1 'טבלה מס
 

 תחנות המופעלות על ידי האיגוד
   

מספר 
 סידורי

 שם התחנה
 מזהמים 
 נמדדים

 פרמטרים 
 מטאורולוגיים

 מיקום התחנה  
 רוחב/אורך  

 רשת ישראלב
 חדשה

 S,N,O,D2.5,BTX W,T,U,S 1688839-636354 איגוד -אשדוד  1

 S,N W 172232-632389 גן יבנה 2

 S,N,O,D2.5 W,T,U,R,S 179160-635763 גדרה 3

 S,N W 174732-636172 חבל יבנה 4

בית ספר  –אשדוד  5
 S,N,O,D2.5 W,R  164902-631211 רובע ט"ו אופק ב

 S,N,O  +H2S W,T,U,R,S  183200-634500 יד בנימין 6
 S,N,O,D2.5   171125-636460 בני דרום 7

8 
ביה"ס  –אשדוד 

 D2.5 W 166778-635936 אורט ימי 

9 
ביה"ס  –אשדוד 

 D2.5   166543-635678 יהלום

10 
אשדוד בית ספר 

תחנה  –היובל 
 תחבורתית

 בהקמה
  

   

 
 פרמטרים מטאורולוגיים   מכשירי הניטור 

     

 S חמצנית-גופרית דו W 
כיוון ומהירות 

 רוח

 N תחמוצות חנקן  T טמפרטורות 

 O אוזון  U לחות 

 BTX אן קסילןובנזן טול  R גשם 

 D2.5   אבקPM2.5  S קרינת שמש 

 D10  אבקPM10    

 DT אבק מרחף כללי    
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שעתיים, יממתיים, חודשיים  ומעובדים לממוצעים באיגודנתוני הניטור מועברים מהתחנות למרכז הבקרה 

דו"ח אוטומטי עם פירוט פק ושעות. לאחר כל כיול מ 24אחת ל ושנתיים. מערכת הניטור עוברת כיול אוטומטי 

אחת  ,בנוסף(. דיגול)מידי יום הנתונים עוברים בדיקת אמינות תוצאות הכיול והתראות על תקלות אפשריות. 

הכיול  מלמדים על אמינות  את אמינות מערכת הניטור. ממצאי  לבדוקכדי גורם חיצוני,   ע"י  כיולמתבצע לשנה 

מבחנים של הרשות להסמכת מעבדות  ומערך בקרת הנתונים עברמערכת הניטור ובהפעלת מערכת הניטור.  גבוהה 

 .17025את אישור הרשות לתקן הסמכה לפי איזו  ווקיבל

מדידה נתוני הניטור מועברים באופן רציף למרכז הבקרה של האיגוד באשדוד. כל נתוני התחנות ונקודות ה

ולאגף  לבתי זיקוק, לשרות המטאורולוגי, לחברת החשמל בזמן אמת באמצעות תקשורת מחשבים מועברים 

 הסביבה. הגנתאיכות אוויר במשרד ל

 http://www.svivaaqm.net    :מתעדכנים נתוני איכות האוויר באתר האינטרנט חמש דקותאחת ל

 
 
 . ניתוח אירועי זיהום האוויר 2
 

 :2017הנתונים לשנת  סיכוםהערכים הרלונטיים למערכת הניטור של האיגוד ושעל פיהם נערך   :2טבלה מס' 
 

הערך  המזהם
 בחל"ב

הערך 
במיקרוגרם 

 למ"ק
מספר  זמן מיצוע

 חריגות מותר

 8 שעה 2SO 134 350חמצנית -גופרית דו
 4 יממה 50 19
  שנה 20 8

כלל תחמוצות חנקן 
XNO 

  חצי שעה 940 500
  יממה 560 298

 8 שעה 2ON 106 200חמצני -חנקן דו
  שנה 40 21 

 10 שמונה שעות 3O 71 140אוזון   

 18 יממה 2.5PM   37.5אבק דק   
  שנה  25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svivaaqm.net/
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 2017: ערכי אי הודאות למכשירי הניטור. בתוקף מיולי  3טבלה מס' 

 

 תחמוצות המזהם סוג התחנה שם
 חנקן

(nox,no,
no2 ) 

 חמצנית -דו גפרית o3 אוזון
(so2) 

 אבק     

 אי ערך  
 וודאות

 אי ערך
 וודאות

 אי ערך
 וודאות

 אי ערך
 וודאות

 16.28 9.44 7.71 9.88  אשדוד

  7.29  10.17  יבנה גן

 14.07 7.31 6.93 10.07  גדרה

  7.7  10.99  יבנה חבל

 11.32 8.4 6.68 9.94  דרום בני 

 12.01 7.28 6.71 9.97 אופק /טו רובע

  7.89 7.21 9.97  בנימין יד

 21.8     אורט

 10.42     יהלום
 

 
 

 .2017סיכום נתוני הניטור לשנת ותרשימים לת אולהלן טבל
 

 .2017בשנת  חמצנית שנמדדו בתחנות השונות-: ערכי הגופרית הדו4 'טבלה מס

 SO2 חמצנית-דו גופרית  

 שנתי ממוצע תחנה
)חלקים 

 (לבליון

 שעתי ריכוז
 מירבי

)חלקים 
 לבליון(

 יממתי ריכוז
 מירבי

)חלקים 
 לבליון(

 19 194 1.7 אשדוד - איגוד

 11 89 1.7 בני דרום

 3 20 0.6 גדרה

 5 35 0.5 יבנה גן

 6 48 1 יבנה חבל

 4 27 0.6 בנימין יד

  בהרצה המכשיר ביה"ס אופק

 19 134 8 סביבה ערך

 4 8 התקן מעל מותר ערכים מספר

 
 .חמצנית-מעל התקן לגופרית דו אחד רועיאנמדד  2017בשנת 
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 :1תרשים מס' 
 כתוצאה מהמעבר של המפעלים השונים לשרפת גז טבעי בעיקר חמצנית פחתו במהלך השנים -ריכוזי הגופרית הדו

 צפויים להתחברכל המפעלים באזור  2018במהלך  דל גופרית במפעלים אחרים.ושימוש במזוט ( )חח"י, פז"א, אגן

 לגז טבעי.
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 תחמוצות חנקןכלל  ערכי

משרפת  גם כמות ניכרת מתחמוצות אלו נפלטת .תעשיהמקור תחמוצות החנקן בשרפת דלקים ותהליכי ייצור ב

דלק במנועי כלי הרכב. עיקר הסובלים מתחמוצות אלו הינם תושבי המרכזים העירוניים והמתגוררים בסמוך 

 . ייםלצמתים מרכז

  .2017בשנת  : ערכי תחמוצות החנקן שנמדדו בתחנות השונות5 'טבלה מס

 NOX  החנקן תחמוצת כלל  

 שנתי ממוצע תחנה
)חלקים 
 לבליון(

 חצי ריכוז
 מירבי שעתי

)חלקים 
 לבליון(

 יממתי ריכוז
 מירבי

)חלקים 
 לבליון(

 103 291 19 אשדוד - איגוד

 84 167 16 בני דרום

 59 119 10 גדרה

 77 199 14 יבנה גן

 74 138 13 יבנה חבל

 71 167 11 בנימין יד

  בהרצה המכשיר ביה"ס אופק

 298 500  סביבה ערך

 

 של תחמוצות חנקן.לא נמדדו חריגות  או ארועים מעל התקן  2017בשנת 
 
 :2רשים מס' ת

השינויים בריכוזי תחמוצות החנקן  נובעים מצד אחד ממעבר מפעלים לשרפת גז טבעי ושיפורים במבערים שלהם 

. הקמת נמל הדרום תורמת להגדלת תנועת המשאיות וכלי רכב הפולטים תחמוצות אלו הומצד שני בתוספת תעשי

 הכבדות באזור ותורמת לפליטת מזהמי התחבורה. 
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 חמצני-חנקן דו ערכי
 גם כמות ניכרת מתחמוצות אלו נפלטת .בשרפת דלקים ותהליכי ייצור בתעשיהחמצני -הדומקור תחמוצות החנקן 

משרפת דלק במנועי כלי הרכב. עיקר הסובלים מתחמוצות אלו הינם תושבי המרכזים העירוניים והמתגוררים 
חמצני משתנה בהתאם למיקום התחנה ביחס לכבישים ראשיים, -ריכוז החנקן הדו. ייםבסמוך לצמתים מרכז

 ה והתעשיה.ביחס לתעשיה ובהתאם למגמות רב שנתיות של הפחתת פליטת תחמוצות החנקן מהתחבור
 

 . 2017שנמדדו בתחנות השונות בשנת חמצני -דו: ערכי תחמוצות החנקן 6טבלה מס' 

 NO2 חמצני-דו חנקן 

 שנתי ממוצע תחנה
)חלקים 
  לבליון(

 שעתי ריכוז
)חלקים  מירבי

 לבליון(

 66 13 אשדוד - איגוד

 59 12 בני דרום

 51 9 גדרה

 62 11 יבנה גן

 54 11 יבנה חבל

 57 9 בנימין יד

 בהרצה המכשיר ביה"ס אופק

 106 21 סביבה ערך

 8 התקן מעל מותר ערכים מספר

 
 חמצני.-לחנקן דולא נמדדו חריגות  או ארועים מעל התקן  2017בשנת 

 

 3תרשים מס' 
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 אוזון ערכי

אקציות ינוצר בר והייצור, אלא,  האוזון הינו מזהם מישני, כלומר, מזהם שאינו ניפלט ישירות מתהליכי השרפה

יכוז בריכוז תחמוצות החנקן ובר שינויבריכוז האוזון מצביע על  שינוי כימיות ופוטוכימיות באטמוספרה. 

 המהווים מזהמי בסיס ליצירת האוזון.החומרים האורגניים שבאוויר, 

 

 .2016בשנת  ערכי האוזון  שנמדדו בתחנות השונות :7 'טבלה מס

 
O3 אוזון   

 שנתי ממוצע תחנה
)חלקים 
 לבליון(

 שעתי שמונה ריכוז
)חלקים  מירבי

 לבליון(

 63 29 אשדוד - איגוד

 63 28 בני דרום

( 3אירוע     34 גדרה ) 73 

( 1 אירוע    30 בנימין יד ) 73 

 בהרצה המכשיר ביה"ס אופק

 71  סביבה ערך

 10 התקן מעל מותר ערכים מספר

 

 מעל התקן לאוזון. ,ושמונה ארועים בתחנת גדרה בתחנת האיגודנמדד ארוע אחד,  2017בשנת 
 

  :4תרשים מס' 
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 אבק ריכוזי

חלקיקי מלח מהים( מדבר ואבק )במרחב האיגוד מספר מקורות לאבק וחלקיקים. חלק מהמקורות הינם טבעיים 

בדרך כלל עיבוד חקלאי וכד'(.  עבודות בניה,תעשיה, שינוע מחצבים, סלילת כבישים, )וחלקם מעשה ידי האדם 

 מספר הימים בהם היו סופות אבק.מנובע השינויים בריכוזים בין השנים מקור 

 
  .2017בשנת  שנמדדו בתחנות השונות   PM 2.5    הדקהאבק ריכוזי  :8מס' טבלה 

   הריכוזים במיקרוגרם למטר מעוקב.

 PM2.5 עדינים נשימים חלקיקים 

 שנתי ממוצע תחנה
(µg/m3) 

 יממתי ריכוז
 מירבי

(µg/m3) 

 חריגות 'מס
 מהערך מעל

 היממתי

 3 50 16.5 אורט

 3 55 18 אשדוד - איגוד

  57 18 בני דרום

 6 53 17 גדרה

 6 52 19 יהלום

  בהרצה המכשיר ביה"ס אופק

  37.5 25 סביבה ערך

 18  התקן מעל מותר ערכים מספר

 

 אבק.ואירועי כולם בזמן סופות היממתי, ארועים מעל התקן  מספרבתחנות נמדדו  2017בשנת 
 

   :5תרשים מס' 
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 ניטור סביבתי. . 4

  רובע ו.ם והמשרד להגנת הסביבה מבצע ניטור סביבתי בשלוש תחנות באזור: א.ת צפוני של אשדוד, ניר גלי

כל הנתונים מתפרסמים באתר המשרד בכתובת: 

http://www.svivaaqm.net/ManaIrregularityMultiStation.aspx 

 

 ריכוזים נמוכים ביחס לתקני הייחוס. ברוב המקרים,  ,תוצאות המדידות מראות

הן נמדדות בכל הארץ ומקור החומר בכלל  ,רהחריגות שנמדדו בגזים ובחלקיקים הינן חריגות רוחביות כלומ

 המשרד להג"ס מייחס חשיבות רבה לריכוזי הבנזן בסביבה. פעילות האדם ולא בתעשיה ספציפית.

 להלן דוגמא מהנתונים לריכוזי בנזן שנמדדו:

   :6תרשים מס' 
 

 

 

 אשדוד -תחנת ניטור תחבורתית בשדרות משה סנה . 5

 בשדרות משה סנה באשדוד.,בחודש ספטמבר הותקנה תחנת ניטור למדידת זיהום אוויר מתחבורה 

גרפים של תוצאות אבל ניתן כבר להבחין במגמות כפי שמוצג ב מתקופת המדידה הקצרהקשה להסיק מסקנות 

 הניטור מהתחנה.

 

 

http://www.svivaaqm.net/ManaIrregularityMultiStation.aspx
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   :7תרשים מס' 
 

 

 עומדת בתקן. ,המאפיינות פליטה מרכביםות חנקן, ם כי איכות האוויר בתחמוצהנתונים החצי שעתיים מראי

   :8תרשים מס' 
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תחבורתי. בשעות הלילה הריכוזים  הממוצעים החצי שעתיים מראים תמונה אופינית לזיהום אוויר ממקור

הריכוזים גבוהים. בשעות הצהריים הריכוזים נמוכים ובשעות  –שעות הבוקר  –נמוכים ןבשעות העומס הגדולות 

 . עולים שובהריכוזים  –שעות עומס מישני  –אחר הצהריים 

   :9תרשים מס' 
 

 

 

 . משה סנה הנתונים הממוצעים בימי השבוע  מראים את השפעת התחבורה על זיהום האוויר ליד כביש

 

 

 

 יעדים . 6

 בתקנות חוק אוויר נקי והיתרי פליטה למפעלי התעשיה ותחנות הכוח.. המשך הפיקוח על עמידה 1

 וע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה. ISO  17025. המשך תיחזוק תחנות הניטור בהתאם לתקני 2

 שאינם נכללים בחוק אוויר נקי., לעסקים ולמפעלי תעשיה שונים. עדכון תנאים ברשיון עסק 3

 באופן רציף בתחנות הניטור.שאינם נדגמים . ניטור מזהמים 4

 שונים. תעשיהחדשים במפעלי קיימים ו. פיקוח על מתקנים 5
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 חומרים מסוכנים
 

מפעלי תעשייה ועסקים שמייצרים, משתמשים ומשנעים מאות אלפי טונות של חומרים  181במרחב האיגוד 

מסוכנים )חומ"ס(. העיר אשדוד מאופיינת בכך שהיא עיר נמל ומכאן שיש פעילויות רבות של אחסון ושינוע 

 חומרים מסוכנים בנמל, בעורף הנמל, בכבישים ובמסילת הרכבת.

הפיקוח על העסקים המחזיקים חומרים מסוכנים כולל ביקורת על פליטת מזהמים לאוויר, לקרקע, למערכות 

השפכים ולים, בדיקת תיקי מפעל, מתן הנחיות לסקרי סיכונים ובדיקתם. בנוסף, מעקב אחר אחסון, טיפול 

ומרים מסוכנים, בחינת ושינוע של חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת בכדי למנוע אירועים בהם מעורבים ח

העמידה בתנאי היתר הרעלים ורישיון העסק. האיגוד ועיריית אשדוד ממשיכים ביישום המדיניות העירונית 

 בחומרים מסוכנים.

האיגוד מטפל באירועי חומ"ס ואירועים סביבתיים ומזעור השלכותיהם ע"י מתן מענה מקצועי באמצעות צוות 

השתלבות עם  הנקראים לשטח בעת אירועי חומ"ס ואירועים סביבתיים תוך ימים בשנה( 365שעות,  24כוננים )

  שאר כוחות ההצלה.

 

 נושאים שטופלו במהלך השנה 

 מעקב ופיקוח אחרי שימוש, אחסון ושינוע חומרים מסוכנים.

 בתחום האיגוד ומעקב אחרי ביצוע תנאים בהיתר.רעלים למפעלים ה תרי יההסדרת 

 בשטח האיגוד בעת חירום. פיקוח על הערכות המפעלים

 היתרי בנייה ואישורים למתחמים עם חומרים מסוכנים.

 קרי סיכונים ותסקירי השפעה על הסביבה.בדיקת ס

  סולת רעילה משטח האיגוד. פפינוי פיקוח על מעקב ו

 חומ"ס ובאירועים סביבתיים. הגברת מוכנות כונני האיגוד לטיפול באירועי 

 

 מעקב ופיקוח אחרי שימוש, אחסון ושינוע חומרים מסוכנים   

מסוכנים. העסקים כוללים:  על העסקים המחזיקים בחומרים ומעקב איגוד ערים מבצע באופן שוטף פיקוח

מפעלים, מסופי מטען ותפזורת, מחסני ערובה, מסופי דלקים, בתי קירור, מפעלי ייצור והמכלה, בריכות שחייה, 

 181 ישנם בקשה לחידוש/הנפקת היתר רעלים. בתחום האיגודחון בלחלק מן הסיורים  מטרת ועוד.מתקני הכלרה 

מחוץ לאשדוד.  55-באשדוד ו 126רעלים בתוקף )או בתהליך לקראת הנפקת היתר(:  היתרי המחזיקים עסקים

קביעת תוקף היתרי רעלים חדשים. בהתאם לתקנות החומרים המסוכנים )אמות מידה ל 11אושרו  2017בשנת 

 רמות:  3-( היתרי הרעלים מחולקים ל2003היתרים התשס"ג 

 .גדול סיכון מהווה האמורים הקריטריונים פי שעל מסוכנים בחומרים עיסוק - A רמה

 .בינוני סיכון מהווה האמורים הקריטריונים פי שעל מסוכנים בחומרים עיסוק - B רמה

 .קטן סיכון מהווה האמורים הקריטריונים פי שעל מסוכנים בחומרים עיסוק - C רמה



  

13 

 

סיווג המפעלים לדרגות מבוצע ע"י המשרד להגנה"ס על פי קריטריונים של מהות הפעילות, סוג וכמות החומ"ס. 

שנתיים, רמה  – Bשנה, רמה  – Aהסיווג לרמות השונות קובע את רמת הפיקוח הנדרשת ואת תוקף ההיתר: רמה 

C – 3 .שנים 

פיקוד העורף לכיבוי אש והצלה, למשרד להגנה"ס, ללכל סיור נכתב דו"ח סיור המופץ למחזיק החומ"ס הרלוונטי, 

דרישות הממצאים  והרשימת את ואיכות הסביבה(. דו"ח הסיור מכיל   רשות המקומית )מחלקת רישוי עסקיםלו

אחר תום תקופת הזמן שנקבעה לתיקון )במידת הצורך( לתיקון הליקויים שנמצאו בסיור, בלוח זמנים מסוים. ל

 סיור נוסף לבחינת המצב.  נערך בעסק, הליקויים 

תהליך של לו במידה והעסק לא מתקן את הליקויים והוא מפר את תנאי היתר הרעלים ורישיון העסק, מתבצע 

שוי עסקים התראה ושימוע )לפני החלטה בדבר הוצאת צו סגירה מנהלי או נקיטת פעולות משפטיות( במחלקת רי

 של הרשות המקומית ו/או במשרד להגנת הסביבה. 

והתפלגות העסקים מפרטות את רשימת העסקים מחזיקי החומ"ס באשדוד ומחוץ לאשדוד  3-, ו2, 1טבלאות מס' 

סיורי חומ"ס,  136, בוצעו ע"י האיגוד 2017בשנת  לפי האזורים וסווג היתר הרעלים בתחום פעילות האיגוד.

סיורים מחוץ לאשדוד. יש לציין כי לאיגוד רשימה מלאה של כל סוגי החומרים  34-רים באשדוד וסיו 102מתוכם 

 והכמויות המצויים בידי עסקים אלו. הנתונים לא מפורסמים מטעמי ביטחון. 

 

 העסקים מחזיקי החומ"ס באשדוד. רשימת :1' מס טבלה

 אזור סיווג מהות העסק שם המפעל

 צפוני B ייצור תמרוקים יצור תמרוקים בע"מ א.ל. ארמן

 צפוני A ייצור ושיווק כימיקלים אגן ארומה וכימיקלים עדינים בע"מ

 צפוני C מתקן לטיפול בשפכים מט"ש -אגן יצרני כימיקלים בע"מ 

 צפוני C מוצרים לבניה מתועשת אגן מפעלי הנדסה בע"מ

 צפוני A ייצור ושיווק כימיקלים אדמה אגן בע"מ

 צפוני A איחסון חומ"ס מרכז לוגיסטי -אדמה אגן בע"מ 

 A מסוף מטענים ימאים -אוברסיז קומרס בע"מ 
עורף 
 הנמל

 A מסוף מטענים תל מור )מסוף השלוחה( -אוברסיז קומרס בע"מ 
עורף 
 הנמל

 צפוני A מסוף מטענים אשדוד -בע"מ  1985אורשר מחסני ערובה 

 צפוני A הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל אתר אשדוד )אשדוד אנרגיה( -בע"מ  אזום

 C שינוע חומרים מסוכנים בע"מ 1995אייל מטענים והשגחה 
עורף 
 הנמל

 צפוני C ייצור תמרוקים בע"מ 1985אינטרקוסמא 

 צפוני C הובלת חומרים מסוכנים אל אעסם סלימאן
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 אזור סיווג מהות העסק שם המפעל

 רובע ג' B אלקטרוניותתעשיות  אלת"א מערכות בע"מ

 A אחסון מכולות ואיזוטנקים ריקים אמקו ים בע"מ
עורף 
 הנמל

 צפוני C ייצור תמרוקים אן.קאי.אס מעבדות

 ח' C בית חולים אסותא מרכזים רפואיים בע"מ

 כבדה A חניון למיכליות גפ"מ ושינוע אפרים בורשטין ושות' בע"מ

 צפוני C ייצור ביודיזל המתכת -( 1991אקולין נכסים והשקעות )

 צפוני C הובלת פסולת רעלים ארגון נהגי יבנה וגדרות בע"מ

 צפוני A התפלת מי ים אשדוד התפלה תפעול בע"מ

 A מסוף מטענים אשדוד טרמינל פ.ל בע"מ
עורף 
 הנמל

 B הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל אתגל אשדוד בע"מ
עורף 
 הנמל

 רובע א' C בית אבות בע"מ סי.אר.וי. -בית הדר  -בית אבות 

 מיוחד C בית חולים אשדוד -בית חולים אסותא 

 צפוני C יצור מסגרות אלומיניום וציפוי זכוכית תעשיות אלומיניום בע"מ -בליינדס 

 צפוני B חיטוי עץ ברותים תעשיות עץ בע"מ

 רובע י"ב C בריכת שחייה בריכת י"ב

 מרינה C בריכת שחייה רח' אגוז -בריכת שחיה 

 C פריאון -בית קירור  ג. דניאל
עורף 
 הנמל

 צפוני C ייצור ושווק גבינות גבינות הכפר בע"מ

 C פריאון -בית קירור  גול סחר בע"מ
עורף 
 הנמל

 סיטי C בריכת שחייה גל עתיד בע"מ 

 צפוני C מט"ש אשדוד גרינטק אלקטרה

 סיטי B אחזקה מכוני מים ד.ש מתן שרותים ואחזקה בע"מ

 צפוני C מסחר סיטוני בדלקים ד.ש.מ.ח בע"מ

 C גידול דגים דגי איכות בע"מ
עורף 
 הנמל
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 אזור סיווג מהות העסק שם המפעל

 צפוני B ייצור חומרי ניקוי ( בע"מ1998דורית כימיקלים )

 צפוני A אחסנה וניפוק דלקים מוגמרים דלק פי גלילות אשדוד

 כבדה C בריכת שחייה מרכז שיקומי,טיפולי,התפתחותי בע"מ -דרך המים 

 רובע ב' C מעבדה המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

 A בית קירור הנגב והערבה חב' להובלה בע"מ
עורף 
 הנמל

 צפוני B מחזור מצברי עופרת הקורנס מפעלי עופרת בע"מ

 צפוני A מסוף מטענים הרן שינוע מטענים בע"מ

 צפוני C אחסנת חומ"ס 9היציקה  -הרן שינוע מטענים בע"מ 

 צפוני B שינוע חומ"ס ופסולת מסוכנת סחר והשקעות ח. המפרץ

 צפוני B אחסון אריזה ושיווק כימיקלים ח.מ. כימילב בע"מ

 צפוני B הובלת דלק חברה להובלת דלק בע"מ

 צפוני A תחנה לדחיסת גז טבעי חברת דלק גז

 כבדה C אחסון חומרים מסוכנים אתר לוגיסטי -חברת החשמל 

 A הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל תחנות הכח אשכול -חברת החשמל לישראל בע"מ 
עורף 
 הנמל

 C בריכת שחייה חופית החברה העירונית לתיירות אשדוד
עורף 
 הנמל

 צפוני A איסוף , ייצור וערבוב שמנים לתעשיה חי הפצה בע"מ

 צפוני B ייצור ברזי מתכת חמת ארמטורות ויציקות בע"מ

 כבדה A יצור פורמטלציות לתעשיית פרמצבטיקה מדיקל בע"מטבע 

 צפוני C שיווק דלקים בלבד טי. ג'י. די. הובלות בע"מ

 רובע א' C בריכת שחייה ווסט -טמרס נופש )אשדוד( בע"מ 

 צפוני A ציוד ותכשירים לטיפול במים טרייטל הנדסה כימית בע"מ

 צפוני C שיווק חומרי ניקוי י. הראון תעשיות

 צפוני C ייצור תמרוקים י.ב. טכנולוגיות אריזה בע"מ

 צפוני B מפעלי ייצור מטילי פלדה יהודה פלדות בע"מ
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 אזור סיווג מהות העסק שם המפעל

 צפוני C מחזור ועיבוד מתכות יהודה פלדות בע"מ המצפן

 צפוני C חיתוך וכיפוף פלדה ורשתות לבניין יהודה רשתות פלדה בע"מ

 צפוני A עיבוד והולכת גז טבעי  מתקן קליטת גז חופי -ים תטיס בע"מ 

 צפוני C שווק לחנויות חומרי בניין ומפעלים יעד כימיה בע"מ

 צפוני C עיבוד מתכת יקיר לוטם עיבוד מתכת בע"מ

 צפוני C שינוע חומרים מסוכנים ישקה הובלות בע"מ

 כבדה C עיבוד ועישון דגים ישרגל מטרמן

 כבדה C מחקר מדעי ופיתוח יתרולאב

 צפוני B מפעל לתכשירים לטיפול במתכת וחומרי ניקוי י. נגו בע"מ -כימו הנדסה 

 צפוני A שיווק אחסנה והובלת כימיקלים שיווק כימיקלים בע"מ 2005כימיכלור 

 קלה C הפצת ציוד טכני ל.ד. הפצת ציוד טכני בע"מ

 כבדה C פריאון -בית קירור  לוגיסטימן ג.ר בע"מ

 A אחסון והובלת חומרי הדברה תעשיות בע"מ לוכסמבורג
עורף 
 הנמל

 C שינוע חומרים מסוכנים לונית לוגיסטיקה בע"מ
עורף 
 הנמל

 צפוני B מתקני טיפול בשפכים בע"מ 1986מ.י.ש שווק וסחר 

 צפוני B צביעה וציפוי פרופילי אלומיניום בע"מ 2014מ.צ.פ.א אשדוד 

 צפוני B טיפול בחומרי פסולת מסוכנים וסילוקם מ.ש.א. מטענים שינוע ואריזה בע"מ

 צפוני C ייצור ושיווק חומרי אריזה תעשיה וחקלאות מ.ש.ק אלמור בע"מ

 כבדה C יבוא והרכבה של ציוד רפואי נשימתי מדוקס בע"מ

 כבדה C ייצור מוצרי מזון ( בע"מ1990מיטב תעשיות רטבים ומזון )

 C היין יבוא חומרים לצורך תעשיית מיכאל לרר
עורף 
 הנמל

 קלה C מכבסת ניקוי יבש מכבסת חיש צח

 קלה C מכבסה מכבסת קריסטל

 B שינוע חומ"ס ופסולת חומ"ס מכולנוע בע"מ 
עורף 
 הנמל
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 אזור סיווג מהות העסק שם המפעל

 A מסוף מטענים לסקוב -מכולנוע בע"מ 
עורף 
 הנמל

 ט"ו C בריכת שחייה מלונות פתאל בע"מ לאונרדו פלאזה אשדוד

 רובע ט"ו C בריכת שחייה סול קוסטה דל -מלכה שמעון 

 A מסוף מטענים בע"מ 207מסוף 
עורף 
 הנמל

 A אחסנת מכולות ומשטחים המכילים מוצקים מסוף מילניום אשדוד
עורף 
 הנמל

 צפוני C יצור מסננים לרכב מסנני א.ל בע"מ

 צפוני C הובלה ברכב שירותי אחסנה ולוגיסטיקה מפעלי תובלה בע"מ אשדוד

מסחר בחלקי חילוף ואביזרים לכלי רכב  טובוסים בע"מוואמקס משאיות 
 צפוני C מנועיים

 צפוני C מסחר סיטוני בכימיקלים, ללא אחסנה מקסימה גזים מיוחדים ומערכות בע"מ

 צפוני A ייצור ושווק גזים אשדוד -מקסימה המרכז להפרדת אוויר 

 A שרותי אחסון ואריזה של חומרי הדברה מרחב אגרו בע"מ 
עורף 
 הנמל

 רובע ו' C בריכת שחייה מתנ"ס בית לברון 

 צפוני B עיבוד וחטוי עץ ניאור תעשיות עץ בע"מ

 A שירותי עזר להובלה ימית )שירותי נמלי ים( נמל אשדוד
עורף 
 הנמל

 כבדה B ערכות לדיאגנוסטיקה רפואית סביון דיאגנוסטיקה בע"מ

 רובע ב' C בריכת שחייה סוואט סטאר

 כבדה C יצור חלבון ומוצריו מוצרי חלבון בע"מ סולבר

 צפוני C אחסון ושיווק גזים רפואיים סלע מסחר ולוגיסטיקה

 קלה C הדברה תברואית חומרי הדברה -עיריית אשדוד 

 רובע ב' C בריכת שחייה בריכה לימודית -עירית אשדוד 

 רובע ח' C בריכת שחייה בריכת שחיה חרצית  -עירית אשדוד 

 רובע ב' C בריכת שחייה בריכה טיפולית שיקומית-עירית אשדוד 

 רובע י"א C בריכת שחייה עמותת בריכת כנורות

 סיטי C בריכת שחייה עיריית אשדוד -פארק עירוני 
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 אזור סיווג מהות העסק שם המפעל

 צפוני A יצור מוצרי נפט מזוקק פז בית זיקוק אשדוד בע"מ

 צפוני B ומעגלים מודפסיםייצור רכיבים אלקטרונים  פי.סי.אל אלקטרוניקס בע"מ

 כבדה A בית קירור פרי אור בע"מ קירור חירון

 A מסוף מטענים פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ
עורף 
 הנמל

 צפוני A מסוף מטענים קבוצת גולד בונד בע"מ

 רובע ה' C ניקוי יבש קלין סק בע"מ

 צפוני B אחסון חומרי הדברה רגב הדברת מזיקים בע"מ )שמד פוספון(

 קלה C יצור חומרי ניקוי רוז יצור כימיקלים ר.ר.י. בע"מ

 A אחסון ושינוע גופרית מסוף הגופרית -רותם אמפרט נגב בע"מ 
עורף 
 הנמל

 A אחסון חומצה זרחתית נמל אשדוד -רותם אמפרט נגב בע"מ 
עורף 
 הנמל

הובלת פסולת רעלים ותחנת מיון לפסולת  ש.ח. הובלות בע"מ
 צפוני B מתכת

 כבדה B הובלת חומ"ס עפר חברה ארצית להובלה ועבודות עפר ואבן-שא

 כבדה C ייצור וציפוי חומרים אפוקסיים שחר אפוקסי בע"מ

 סיטי C אחסון חומרי חיטוי אשדוד -שירותי בריאות כללית 

 קלה B אחסון כימיקלים ושמן משומש בע"מ 2000שמני גיא אשדוד 

 צפוני C שינוע חומרים מסוכנים בע"מ( 1993שפר את אלי לוי )

 צפוני A שינוע תזקיקים תשתיות נפט ואנרגיה קמ"ד אשדוד
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 העסקים מחזיקי חומ"ס מחוץ לאשדוד. רשימת :2' מס טבלה

 

 רשות סיווג מהות העסק שם המפעל

 C ייצור מוצרי בטון, צמנט וטיח אבן סלע בע"מ

 גדרות
 

 C בית דפוס ובנו בע"מ אניה ד"ר ו. ריזה

 C בריכת שחייה גדרות מועצה אזורית

 C אגודה לאספקת המים אגודה חקלאית שיתופית בע"מ -גן הדרום 

 C שינוע שמן משומש עזרא לביא

 C מסחר סיטוני בכימיקלים אהרון זגמן בע"מ

 ברנר
 

 C הדברה וריסוס חקלאי ארדיטי שירותי הדברה ותברואה בע"מ

 C יבוא ומסחר כימיקלים השבחה בע"מבאד 

 C בריכת שחייה בריכת שחיה -בית אלעזרי 

 C בריכת שחייה גבעת ברנר

 C שיווק תשומות חקלאיות קדרון -הגרעין 

 C הספקת מי קולחין להשקיה קולחי ברנר -מט"ש ברנר 

 C מכון טהור מים מט"ש ברנר -פלגי מים בע"מ 

 B צביעת מתכות באבקה באבקה בע"מפנדה צביעת מתכות 

 A בית קירור פרדס מוצרי הדר בע"מ

 C ייבוא מכוניות וחלפים לרכב צ'מפיון מוטורס בע"מ

 C בריכת שחיה +הכלרה קבוצת שילר

 C בריכת שחייה בריכת שחיה -קדרון 

 C חברה לפיתוח וייצור זרעים אגרידרה זרעים וחקלאות בע"מ

 גדרה
 

 C שיקומי-בית חולים גריאטרי הרצפלדבית חולים 

 C בריכת שחייה בריכת שחייה -גדרה 

 C שינוע חומרים מסוכנים לבון נמרוד
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 רשות סיווג מהות העסק שם המפעל

 A מסוף מטענים בע"מ 1985אורשר מחסני ערובה 

חבל 
 יבנה
 

 A מסוף מטענים אשדוד בונדד מסופי מטען ומחסנים בע"מ

 C מחסן גד"ש + הכלרה בני דרום מושב שיתופי

 C בריכת שחייה בני דרום מושב שיתופי

 C בריכת שחייה גבעת וושינגטון בע"מ

 C יצור מגבונים דינמיק תעשיות מגבונים בע"מ

יבנה קבוצת הפועל מזרחי להתיישבות שיתופית 
 C בריכת שחייה בע"מ 

יבנה קבוצת הפועל מזרחי להתיישבות שיתופית 
 C מדגרה בע"מ 

 C מפעל שימורים שיתופית חקלאית בע"מכד בני דרום אגודה 

 C מחלבה מחלבת י. מרדכי בע"מ

 B שינוע חומרים מסוכנים משרד הובלה חוף אשדוד

 C בריכת שחייה ניר גלים 

 C אחסון חומ"ס בתפזורת סורפול כמיקלס בע"מ

 C עיבוד פירות וירקות ועיבודם קבוצת יבנה מוצרי מזון בע"מ

 C רפת גליםרפת מושב ניר 

 A גפ"מ-אחזקה, אחסנה, שינוע חומרים מסוכנים  גז מרכז ג.י. בע"מ

נחל 
 שורק

 

 C איגום ומכירת מי קולחין מאגרי חפץ חיים אגש"ח בע"מ

 C מחסן חומרי הדברה  מושב שיתופי-משק יסודות

 C בריכת שחייה מתנ"ס נחל שורק 

 C בריכת שחייה ע.ד. אפיקי מים חיים בע"מ

 C ייצור ושיווק מגבונים לחים בלבד ( בע"מ2014פאלאס תעשיות נטו )

 C מט"ש נשגב שטאנג בניה והנדסה בע"מ

שיאון חברה ישראלית להזרעה מלאכותית 
 C הזרעה מלאכותית -בע"ח  וטיפוח 
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 רשות סיווג מהות העסק שם המפעל

 C זיווד אלקטרוני אהרון יוסף ובניו תעשיות זיווד בע"מ

 גן יבנה
 

 C חיטוי עץ יבוא ושווק בע"מ אורדילן

 C מסחר סיטוני בכימיקלים ללא אחסנה י.כ. יהלום יבוא וסחר בע"מ

 C חיטוי עצים ישקול סחר בע"מ

 A בית קירור מעדנות בע"מ

 C בריכת שחייה מרכז משען בע"מ )אתר בית אפל(

 C בריכת שחייה מתנ"ס גן יבנה

 C שינוע חומ"ס סעדה יוסף

 C בריכת שחייה גן יבנהקאנטרי 

 C הובלת חומרים מסוכנים ר.מ.פ.ה שרותי הובלה בע"מ

 

 התפלגות העסקים ברשויות האיגוד. :3' מס טבלה

 

ABC

111113מועצה אזורית ברנר

0044גדרה

0055מועצה אזורית גדרות

10910גן יבנה

211215מועצה אזורית חבל יבנה

1078מועצה אזורית נחל שורק

152724עורף הנמל

32914אזור תעשייה כבדה

0156אזור תעשייה קלה

17172761אזור תעשייה צפוני

021921אשדוד

4026115181סה"כ

סווג היתר רעלים

סה"כ רשות
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 /נוהל חירום  תיקי מפעל

האיגוד פנה לכל מחזיקי היתרי הרעלים באשדוד על מנת לעדכן את תיקי המפעל ונהלי החירום. ברשות האיגוד 

 (. 100%עסקים באשדוד )ל 126 כםמתושתיקי מפעל/נוהלי חירום מעודכנים  181

 

 כונני סביבה  השתלמויות 

כונני האיגוד עברו קורס להכשרת כונני סביבה שהועבר ע"י משרד להגנת הסביבה. הועברו  2017במהלך שנת 

 מספר נושאים ביניהם: שפכים, אוויר, קרקעות מזוהמות, רעש ועוד.

 

 חומרים מסוכניםאירועי 

ומזעור השלכותיהם ע"י מתן  באירועי חומ"סלטיפול  מסייעהאיגוד כב"ה אחראים על הטיפול באירועי חומ"ס. 

הנקראים לשטח בעת אירועי חומ"ס תוך  ימים בשנה( 365שעות,  24) מענה מקצועי באמצעות צוות כוננים

 השתלבות עם שאר כוחות ההצלה. 

במסגרת הטיפול באירועי חומ"ס, כונני האיגוד משמשים כיועץ מקצועי בתחום חומ"ס למפקד האירוע )מ"י או 

פקע"ר(. תפקידי הכונן כוללים, קבלת הדיווח, תשאול ואיסוף המידע, עדכון ואימות המידע מול מוקד הסביבה, 

ירוע והסיכונים הנגזרים ממנו, המלצה על מרחק בידוד ראשוני, המלצה על מיקום החפ"ק, קביעת מתאר הא

ביצוע הערכות סיכונים דינמית באינטרוול זמן חשובים, ניטור, המלצה למיגון הכוחות, המלצה לאוכלוסייה 

)הסתגרות/פינוי(, המלצות להתגברות על המפגע, המלצה לתום אירוע, המלצה לשיקום של השטח ופיקוח על 

 העבודות ועוד.

)טבלה  2016אירועים בשנת  14-בהשוואה ל חומרים מסוכנים אירועי 20-האיגוד ב טיפלו כונני 2017במהלך שנת 

  (.4מס' 

 .2017 בשנת האיגוד במרחב מסוכנים חומרים אירועי סיכום :4' מס טבלה

 

מס'

תאריך 

תחילת 

האירוע

תיאור המקרה
מקום 

האירוע

חומרים 

מעורבים
פרטי האירוע וכיצד טופל

דגל 

חומרת 

האירוע

*

109/01/2017

זיהום ים בשמן 

כתוצאה מסדק בצינור 

של חברת חשמל

תחה"כ 

אשכול
דלק קל

שאיבת תכולת הצינור ואיסוף השמן ע"י נציגי תחנה"כ. מקור הדליפה 

נאטם. נאספו כ-210 מ"ק של השמן. כלי שייט ספגו את הכתמים שנתגלו 

בים מחוץ לשובר המערבי.

ריח חריף של טינר וצבע222/01/2017
קניון סי 

מול

צבעים 

)UN1263(
הפעלת המפוחים של הקניון. ערכי הזים שנמדדו עם גלאי - כ-400 חל"מ.

מכולת שלאקה מעשנת301/02/2017
נמל 

אשדוד

פסולת 

ברזל 

)UN3077(

קירור מכולת שמכילה פסולת ברזל עם זרנוקי מים ע"י צוותי כב"ה. 

לקיחת דגימת החומר ע"י דוגם מוסמך.

ריח של אמוניה418/04/2017
נמל 

אשדוד

אמוניה 

 25%

)UN2672(

חשד לדליפה קטנה מברז האיזוטנק. ניטור ללא ממצאים.
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מס'

תאריך 

תחילת 

האירוע

תיאור המקרה
מקום 

האירוע

חומרים 

מעורבים
פרטי האירוע וכיצד טופל

דגל 

חומרת 

האירוע

*

דליפה של ארגון520/04/2017
נמל 

אשדוד

ארגון 

)UN1951(

דליפה של ארגון דרך שסתום לחץ. בבדיקה ויזואליתלא לא נמצאו סימני 

פגיעה במכולה, לא נראיתה דליפה מהמכולה, אין קרח על הנשם או 

במקומות אחרים, שעון הלחץ מראה 5 בר. שחרור האיזוטנק בלווי צוות 

חירום מפעלי.

דליפה של ארגון626/04/2017
נמל 

אשדוד

ארגון 

)UN1951(
דליפה של ארגון דרך שסתום לחץ. איזוטנק הועבר לסככת הרעלים.

722/06/2017
דליפה של סודיום 

היפוכלוריט מהמכולה

נמל 

אשדוד

סודיום 

היפוכלוריט

)UN1791( 

מקור הדליפה - ברז ריקון שלא היה סגור עד הסוף, בגלל מילוי יתר 

והתנפחות של הקובייה. הידוק הפקק בקצה הברז הפסיק את הדליפה. 

שאריות החומר שדלף נספג עם חול.

814/08/2017
שריפה במתקן 142 - 

מה"ד סולר

פז בתי 

זיקוק

סולר 

)UN1202(

במהלך ניקוז שיגרתי של פחמימנים קרים למערכת השפכים 

התעשייתיים, התרחשה התלקחות. בוצעו ניתוק והדממה של המתקן, 

הורדת לחץ וסגירת הברז הפתוח ע"י כוחות הכיבוי. תשטיפים 

נוקזולתעלות ומשם לאגירה במיכלים  במט"ש של בתי זיקוק.

924/08/2017
הדברת משחקייה 

בקניון סי מול
סי מול

פרמנונה 

 200

)פירטרואיד

)0.2% 

הדברת משחקיה עם חומר הדברה בקרבת אנשים וילדים. התלונה 

הועברה להמשך  בדיקה של אגף בקרת ח"ה ומזיקים.

1. ווידוא עבודה ע"פי תווית.

2. ביצוע ההדברה ע"י עובד הדברה שאינו מדביר מוסמך.

1012/09/2017
פגיעת משאית בצובר 

חיצוני של גפ"מ

רח' 

חטיבת 

הנגב 15

גפ"מ 

)UN1075(

 כב"ה ריססו את כל האזור במים, החשמל הופסק והתושבים פונו 

מבתיהם.

סגירת החור שנוצר ושאיבת הגז מהצובר )כ-7 טון(

דליפת גפ"מ1107/10/2017
פז בתי 

זיקוק

גפ"מ 

)UN1075(
בזמן טעינה דלף גפ"מ והיה פיצוץ.

דליפת גופרית1208/10/2017
פז בתי 

זיקוק

גופרית 

)UN2448(

דליפת גופרית נוזלית עקב תקלה במכשור. רמת המפלס של גופרית עלתה 

מעל הגובה המקסימלי של המיכל ונזלה למאצרת בטון בכמות של כ-20 

ליטר. הנוזל התלקבח ונדלק. השטלתות על האש בעזרת תותחי כיבוי.

1324/10/2017
דליפה של פחמן דו 

חמצני

נמל 

אשדוד

פימן דו 

חמצני 

)UN1013(

 המכולות מיועדות לחיפה בגלל חשש לדליפה של פחמן דו חמצני עצרו 

באשדוד.מקור הדליפה לא אותר.  באישור נציגי המשרד להגנת הסביבה 

האנייה ממשיכה להפליג לנמל חיפה ומשם המשך טיפול.

דליפת אמוניה1406/11/2017
נמל 

אשדוד

אמוניה 

)UN1005(

דליפה מפורק שסתום לחץ. לחץ האיזוטנק 22 בר. חלק מהחומר נשאב 

לאיזוטנק אחר. הלחץ ירד והדליפה פסקה.

1507/11/2017
דליפת דלק ממיכל 

האוניה

נמל 

אשדוד

דלק 

)UN1202(
שפך של כ-1 טון של דלק לתוך מחסן האוניה ולא לים.

שפך גופרית ברכבת1612/11/2017
רותם 

אמפרט

גופרית 

)UN1350(

פיזור גופרית מקרון הרכבת. איסוף שאריות החומר ופינוי לאתר 

המורשה.

דליפת אמוניה1716/11/2017
הנגב 

והערבה

אמוניה 

)UN1005(

במהלך ביצוע עבודות תחזוקה פרץ ברז עקב התנתקות הבוקסה 

המרכזית ודלפה אמוניה גזית. העובדים פונו, הותקן ברז חלופי והופעלו 

וונטות האוורור של חדר מכונות. אין נפגעים.
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 האירועים מדורגים לפי הקרטריון הבא )סיכון לנפש(: -*דגל חומרת האירוע 

 שאינו מסוכן.חשד לדליפה/ריח, דליפת חומר   -  

   
 טפטוף ממכולה/איזוטנק, שפך קטן של חומר מסוכן שריפת גג אסבסט, פריצת קו דלק -  

  דליפה חומ"ס רצינית, שריפה שבה מעורבים חומ"ס, ריאקציה כימית ו/או השתחררות גזים  -  

 רעילים, פיצוץ.

 

 (. 1( התרחשו בתחום עורף הנמל ונמל אשדוד  )תרשים מס' 70%מרבית אירועי החומ"ס )

 (.2 (. )תרשים מס'50%מרבית אירועי החומ"ס הינם דליפות/שפך נוזל )

 
 .האירוע מיקום לפי מיון – 2017בשנת  האיגוד בשטח ס"החומ אירועי התפלגות: 1' מס תרשים

מס'

תאריך 

תחילת 

האירוע

תיאור המקרה
מקום 

האירוע

חומרים 

מעורבים
פרטי האירוע וכיצד טופל

דגל 

חומרת 

האירוע

*

1816/11/2017
טפטוף מהמכולה 

שמכילה חומצת חומץ

נמל 

אשדוד

חומצת 

חומץ 

)UN2789(

איתור קוביה הדולפת, ספיגת שאריות החומר עם חול, העברה לקובייה 

ריקה.

1922/11/2017
דליפה של חומצה 

זרחתית

נמל 

אשדוד

חומצה 

זרחתית 

)UN1805(

במהלך פעולה שגרתית של ריקון קו אספקת חומצה זרחתית, נפרץ אטם 

באחד הברזים והחלה דליפה. הדליפה התאפיינה כקילוח כלפי מעלה, 

ולכן דלפה בחלקה אל מעבר למאצרה, ע"ג משטח אספלט. סה"כ דלפו כ- 

5-6 ליטרים.

מערכת הגילוי התריעה, ועובדי הנמל וכיל הפסיקו מיד את הדליפה 

והחלו בפעולות ספיגת החומצה בחול. בהמשך אספו את החול הספוג 

לשקי ענק, וניקו את משטח האספלט בעזרת מטאטא כבישים.

2006/12/2017
דליפה של חומצה 

חנקתית

נמל 

אשדוד

חומצה 

חנקתית 

)UN2031(

דליפה מהמכולה במכילה 16 קוביות של חומצה חנקתית. הקובייה 

הדולפת אותרה ונשאבה לקובייה ריקה. דלפו כ-500 ק"ג של החומר. 

שאריות נספגו בחול.

15%

70%

15%

אזור תעשייה צפוני

נמל אשדוד/ עורף הנמל

אשדוד-רובע מגורים 
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 .האירוע סוג לפי מיון – 2017בשנת  האיגוד בשטח ס"החומ אירועי התפלגות  :2' מס תרשים

 

מהאירועים  40%( וכללו שפך קטן של חומר מסוכן.45%מרבית אירועי החומ"ס השנה  היו ברמת סיכון בינונית )

דליפת חומ"ס שריפה וגבוהה וכללו ירועים היו בדרגת סיכון מן הא 15%כללו ריח ודליפת החומר לתוך מאצרה. 

 ( 3רצינית. )תרשים מס' 

 

 
 

 .לפי דרגת חומרת האירוע 2017בשנת  ס"החומ אירועי התפלגות: 3' מס תרשים

 

 

 

50%

10%

5%

35%

מוצק/שפך נוזל/דליפה

מ"דליפת גפ

ס"פיצוץ חומ/ שריפה

ריח או עשן חריג/חשד לדליפה

40%

45%

15%
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   בניידת החומ"ס וסביבה חומ"ס יאירועטיפול בציוד ל

רכב כוננות לטיפול באירועי חומ"ס. הניידת כוללת ציוד גילוי וזיהוי  גזים, ציוד מיגון אישי וציוד קשר. כל  לאיגוד

, עובר בדיקה אחת לחודש. בנוסף ציוד הגו"ז עובר בדיקות וכיול אחת לשנה. הניידת כוללת גם מס' ציוד החומ"ס

חוברות מידע לשימוש הכוננים בעת אירוע חומ"ס, כגון: רשימת מחזיקי החומ"ס בתחום האיגוד )כולל אמצעי 

וחבירה וכן מחשב עם קשר(, הסברים אודות השימוש במכשירי הגו"ז, תיק משק לשעת חירום, אטלס תיאום 

ד ו/או וחומרים מסוכנים נדיפים )רעילים מא 50-תוכנות לביצוע הערכות סיכונים, פנקס הכולל מידע אודות כ

 דליקים(. 

 

  תרגולות חומ"ס בעסקים

כונני האיגוד השתתפו בתרגולות חומ"ס יחד עם צוות חירום מפעלי, רשות ארצית לכיבוי והצלה, מגן  2017בשנת 

 ופקע"ר., משטרת ישראל דוד אדום

 

 מסוכנתפסולת 

 חובב נאותב מסוכנתלמפעל לטיפול בפסולת  פסולת מסוכנתטון  20,164 בתחום האיגוד פינו השנה עסקים 5

ארצי לפסולת הבאתר מכלל כמות הפסולת הרעילה שטופלה  30%-כ)החברה לשירותי איכות סביבה(, המהווים 

ממפעלי  חובב נאותמראה את כמויות הפסולת המסוכנת שפונתה לאתר ב 5טבלה מס' חובב.  נאותב מסוכנת

  . 2017שטח האיגוד בחלוקה לחודשים בשנת תעשייה ב

 

 .2017חובב מתעשייה בשטח האיגוד בשנת  נאותפינוי פסולת מסוכנת לאתר  : 5  טבלה מס'

 

 

 

 

 (, 34.7%(. שאר הפסולת: אורגני )51.9%) תחובב השנה הינה אנאורגאני נאותמרבית הפסולת המסוכנת שפונתה ל

 (.4( )תרשים מס' 1.6%אחר )ו( 3.4%אריזות ריקות ) (,8.5%חומצות )

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר סה"כ

אדמה אגן בע"מ 547.0 385.3 498.5 550.7 371.8 550.4 558.1 426.9 359.5 449.4 608.9 505.1 5811.6

אלתא מערכות בע"מ 0.1 8.1 4.8 9.0 5.9 4.4 3.0 35.2

הקורנס מפעלי עופרת  בע"מ 1473.4 877.6 1063.4 977.4 680.5 812.3 781.5 890.2 596.6 519.3 782.5 891.8 10346.5

טבע מדיקל בע"מ 16.1 8.1 12.3 9.7 12.1 18.0 31.1 107.5

פז בית זיקוק אשדוד בע"מ 299.2 293.6 525.8 215.8 277.9 53.0 326.0 376.2 363.4 327.8 363.5 441.0 3863.2

סה"כ 2319.7 1556.6 2103.8 1752.0 1338.4 1420.5 1686.9 1708.9 1331.5 1296.5 1777.2 1872.0 20164.0

שם המפעל
פסולת חומרים מסוכנים )טון(
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 .בתחום האיגוד 2017לסוגי חומרים בשנת  מסוכנת פסולת התפלגות :4תרשים מס' 

 

  (.5)תרשים  (19%בית זיקוק )ופז  (29%)אדמה אגן(, 51%מפעלים: הקורנס ) 3-עיקר פסולת החומ"ס פונתה מ

 
 .בתחום האיגוד 2017למפעלים בשנת התפלגות הפסולת המסוכנת  :5תרשים מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6%

3.4%

8.5%

34.7%

51.9%

אחר

אריזות ריקות

חומצות

אורגני

אנאורגני מוצק

29%

0%

51%

1%

19%

מ"אדמה אגן בע

מ"אלתא מערכות בע

מ"הקורנס מפעלי עופרת  בע

מ"טבע מדיקל בע

מ"פז בית זיקוק אשדוד בע
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  .2007-2017 בשנים האיגוד משטח חובב נאות לאתר רעילה פסולת פינוי כ"סהמראה  6' מס תרשים

 

 
 .2007-2017 בשנים האיגוד משטח חובב נאותב לאתר שפונתה מסוכנת פסולת כ"סה :6' מס תרשים

 

 

 

 

יצרני הפסולת המסוכנת העיקריים באשדוד  3-מציג את הפסולת המסוכנת שפונתה לנאות חובב מ  7תרשים מס' 

 . 2007-2017, הקורנס, פז בית זיקוק ויהודה פלדות( בין השנים אדמה אגן)

 
 .2007-2017בשנים היצרנים העיקריים באשדוד  שלושתמ שפונתה מסוכנת פסולת כ"סה :7' מס תרשים
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 יעדים

 :2018לשנת  להלן יעדי האיגוד בנושא חומרים מסוכנים

 מעקב ופיקוח אחר שימוש, אחסון ושינוע חומרים מסוכנים: .1

 .ביצוע סיורים לצורך בחינת עמידה בתנאי היתר הרעלים 

 .הסדרת היתרי רעלים לעסקים חדשים בתחום האיגוד 

 .עדכון תנאי רישיון העסק לעסקים בנושא חומ"ס 

 קב אחר תיקי המפעל ונוהלי החירום של עסקים.מע 

 .ביצוע סיורים משולבים בעסקים עם כב"ה, פקע"ר, רישוי עסקים והיחידה לאכיפה סביבתית 

 מעקב ופיקוח על פינוי פסולת מסוכנת. .2

 בדיקת תקינות ציוד גו"ז חומ"ס, ציוד מיגון אישי, ציוד קשר וניידות חומ"ס + הדרכות לכונני סביבה. .3

 השתתפות בתרגילי חומ"ס מפעליים וארציים. .4

 אושרה ע"י מליאת מועצת העיר.החדשה בנושא החומ"ס אשר מדיניות אכיפה ויישום של ה .5

 החלת מדיניות בנושא צמצום סיכונים בעורף הנמל. .6
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 חינוך והסברה  
 

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה שם לו למטרה להגביר את המודעות לנושאי איכות הסביבה, 

 להטמיע תהליכים של אורח חיים מקיים בקרב תושבי רשויות האיגוד ולחנך לפיתוח בר קיימא.

במסגרת מטרות אלו קיים באיגוד מרכז לחינוך סביבתי שפועל במסגרות פורמאליות, בלתי פורמאליות 

השתלמויות וימי עיון,  עורךובמסגרות קהילתיות שונות. צוות המרכז מנחה ומלווה מוסדות חינוך שונים, 

 מפיק חומרי למידה והסברה ומקיים אירועים סביבתיים רבים.

 
  הגיל הרך

 
פעילות משותפת עם מנהלי מחלקות החינוך ברשויות השונות ופיקוח משרד החינוך אשר   –נחיית גניםליווי וה

 .בנושאים שוניםת ות עבודה שנתיוכנית ששנבנו ופותחו באיגוד במסגרתה 

  פעלו התוכניות הבאות: חתשע" ו זבשנת הלימודים תשע"

 פסולת ומיחזור

 בת תשעה מפגשים לליווי תוך גני בדגש על פסולת ומיחזור:כנית הבסיסית לליווי גני ילדים. תתוכנית ה

 גן ותיק גן חדש מפגש
כנית עבודה הכרות, מיפוי ותאום ציפיות, ת פתיחה

 .שנתית, יעדים ברמת גננת וברמת גן
 בקרת עמידה ביעדים של שנה קודמת, תאום ציפיות,

 .יעדים ברמת גננת וברמת גן
הסביבה הקרובה, מהי סביבה? הכרות עם  2

 .חושיםו הדרך מהבית לגן
מהי סביבה בדגש על משאב סביבתי אחד שיבחר 

 .והצגת הבעיה הסביבתית בהקשר של פסולת
 הכרות עם מושג הפסולת, מהי פסולת בגן 3

 .מהי פסולת בביתו
 .הפרדה לשני זרמיםו חזרה על מושג הפסולת

מה הבעיה עם הפסולת בדגש על זמני  4
 .ונפחיםהתכלות 

 קומפוסטר

מעיניים גדולות לעיניים  –צרכנות נבונה  5+6
ירוקות, מוצרים ידידותיים, סמלים, חגים 

 .חגיגות ימי הולדתו

 .כמו גן חדש -צרכנות נבונה  

 .מפגש ילדים –חצי מפגש  7
 -שימוש חוזר  -מנחה גננת  –חצי מפגש 

 .חשיבות הנושא והרציונל

 .מפגש ילדים –חצי מפגש 
סל רעיונות ליצירה בשימוש חוזר, פעילות  –חצי מפגש 

 .מדעית בשימוש חוזר, מדי גשם וכו'
 .חוק האריזותו סרטון –חזור ימ חזורימ 8
 .סיכום ובדיקת עמידה ביעדים .סיכום ובדיקת עמידה ביעדים 9
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 מקומיות בדגש קיימות
 
 

 הערות נושא מפגש
מיפוי ותאום ציפיות,  הכרות, 1

.יעדים ברמת גננת וברמת גן  
.נושא הגינה המקיימת בגן הילדים ןריענו  

 דגש על יציאה לסביבת הגן הקרובה יום הניקיון 2
הכרות עם הסביבה הקרובה  3

ועם היישוב בו אני גר בדגש 
.קיימות  

סלולי ומ מגוון מינים מקומי, מערך הפסולת והמחזור
.תחבורה  

י.ינים מקומי וטבע עירונמגוון מ 4 .אתרי טבע ייחודיםו עצים, צפרותבדגש:    
.הפרדת פסולת 5 .חוק האריזות   
.תחבורה בת קיימא 6 ונסיעה באופניים, בריאות וסביבה עידוד הליכה ברגל  

.שישי רגליו  
.שבוע האהבה לטבע ולסביבה 7 פיקניק מקיים/ יום ספורט בפארק/יום צפרות/טיול  

מי.מקו  
.פעילה חצר 8 .דגש על חיבור בין קיימות לבריאות בחצר הגן   
,מפגש עם ילדי הגן -חצי מפגש 9  

  .סיכום עם הגננת -חצי מפגש
.עמידה ביעדים  
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 זיהום אויר וסביבה בריאה

 
 נושא מפגש

הסבר על הקשר בין  סביבה ובריאות , מהם מפגעים סביבתיים וכיצד מפגע  פתיחה
 סביבתי יכול לפגוע בבריאות. קביעת לוח זמנים ותאום ציפיות. 

 
זיהום אויר?, מהם הגורמים העיקריים לזיהום אויר? מה  -מהו המפגע הסביבתי  2

 ין זיהום אויר לאורח חיים מקיים?מצב האוויר בארץ? מה הקשר ב
 

זיהום אוויר מכלי רכב, חשיפה לנתונים מהשנים האחרונות )השוואה בין יום  3
כיפור ויום רגיל(. פתרונות אפשריים בדגש אורח חיים מקיים.  על צריכה מקומית 

 והקשר לזיהום אויר.
צמחייה וחורש טבעי כמסייעים בהפחתת זיהום האוויר. הכרות עם צמחים מטהרי  4

יפוח גינה אקולוגית או הוספת עציצים בתוך מבנה הגן. אויר. בדיקת אפשרות לט
 דגש לחיסכון בנייר. ןיינתכמו כן, 

על הקשר בין חשמל לזיהום אויר. חיסכון בחשמל, הכרות עם מכשירי חשמל  5
 בזבזניים וחסכוניים. בדיקת דרכים אפשריות לחיסכון בחשמל.

 הסבר על שעת כדור הארץ ועידוד הקהילה להשתתף. 6
ל"ג בעומר וזיהום אויר. כתיבת סל רעיונות לחגיגת ל"ג בעומר בסימן ירוק, הגננת  7

 תיצור קשר עם וועד ההורים במטרה לגרום להם לשתף פעולה.
 סיכום ובדיקת עמידה ביעדים 8
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 להלן פירוט מספר הגנים בכל רשות שלוו במהלך שנת הלימודים תשע"ז ותשע"ח במתווים הנ"ל:
 

  חתשע" זתשע" רשות 
  4)*( +22 17)*(   אשדוד  .1

 6 3 בני עי"ש  .2

 3 3 ברנר  .3

 13 11 גדרה  .4

 3 2 גדרות  .5

 13 10 גן יבנה  .6

 12 14 חבל יבנה  .7

 24 26 נחל שורק  .8
 100 86 סה"כ 

 

מסגרת התוכנית המשולבת הילדים באקולוגית בגן דגש הקמת גינה על ידי החברה להגנת הטבע ב לוו)*( הגנים 

 לחינוך לקיימות. האשכול הוקצה לעיר בעקבות בקשה ופעילות של האיגוד.

 

 

ולתו  לתו ירוק תהליך הסמכהבהצלחה עברו  , בליווי האיגודגנים 21 – תהליך הסמכה לגנים בעלי תו ירוק

 :ירוק מתמיד

 זית, צבעוני, שקמה )מתמיד(. -גנים בגדרה 3

 .סחלב, גפן, סתוונית, רקפת -גנים בגן יבנה 4

 כלנית, שקדיה, אלון )מתמיד(. -גנים  בברנר 3

 , חבצלתאירוס, הדרים, נרקיס -גנים בחבל יבנה 4

 (.מתמיד)פיקוס וחרוב תמר, מורן, דולב, רימון, צאלון,  -גנים בנחל שורק 7

 

 

 לגן ירוק מתמיד: ו הגישו מועמדות להסמכה לגן ירוק גנים נוספים 25כמו כן, 

 רעים, זית, ערמונים וענבים. -אשדודגנים ב 4

 .אלון, מרגנית, סתוונית, יערה, ברוש, נופר -גדרהגנים ב 6

 .זיתתאנה , -גדרותגנים ב 2

 .)מתמיד( כלנית)מתמיד( , הדס, דקל, סביון, רימון, נרקיס  שקד, -גן יבנהגנים ב 7

 .דקל -חבל יבנהגן אחד ב

 . שיטה,שיזף , לילך, סיגלון הדרים,  -נחל שורקגנים ב 5
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כחלק מעידוד הפעילויות והגברת המודעות בקרב הקהילה הרחבה, לתהליכים המיושמים  –פעילויות שיא 

 התקיימו ברשויות הבאות:  םהאירועיקודמו פעילויות שיא וימי שיא.  ,ומוטמעים בגני הילדים

 

 נחל שורק )ארוע מקומי(                                                                                                                                                            גן יבנה              

 

                         

 

 

 

    

  

              

 

                                                                                     בני עי"ש )ארוע מקומי(                                                                                   גדרה             

 

 

 

 

 

                                       

 

         

 

 

                                                                            חבל יבנה                                     דרות                                               ג            
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 בתי ספר יסודיים

 
כנית מערכתית, תלת שנתית המהווה מבנה לפעילות ת –כנית אב לחינוך תהמשך הטמעת   – כנית אב לחינוךת

/יום הפרדת קיון הבינ"לימועדים/ תהליכים במהלך שנת הלימודים: יום הנ 5 כוללתשל כל בית ספר. התוכנית 

ערכה  מצורפתומועצה ירוקה. לכל מועד/תהליך  , ל"ג בעומרסביבהקיימות ואיכות , ט"ו בשבט, שבוע פסולת

של מערכי שיעור ובתי הספר שהצטרפו לתוכנית התבקשו להגיש מפרט לכל מועד/תהליך הכולל את שכבות 

כנית ליום שיא. הפעילות בתוכנית וימי השיא הינה בשיתוף הרשת חרו, מערכי שיעור ספציפיים וכן תהגיל שנב

 קק"ל. ו החברה להגנת הטבעהירוקה, 

 להלן המבנה:

 
  כנית עבודה שנתיתת

קיון/יום ייום הנ 
 הפרדת פסולת

 בשבט טו

 )*( שבוע איכות סביבה
יום צריכה נבונה, יום 

 מים/ים וחופים

 
 ל"ג בעומר

 

פעילות 
 מקדימה

פעילות 
 שיא

פעילות 
 מקדימה

פעילות 
 שיא

פעילות 
 מקדימה

פעילות  פעילות שיא
 מקדימה

פעילות 
 שיא

         שכבת גיל

מטרת 
  תוכניתה

        

מפרט 
 הפעילות

        

 מועד
  הפעילות

        

נראות 
בית 

 ספרית

        

אחראי 
)כולל 

פרטים 
ליצירת 

 קשר(

        

 

 מועצה ירוקה

   שכבות גיל ומספר תלמידים

   תאריך תחילת פעילות

   תדירות מתוכננת למפגשים

   מרכז ומנחה מטעם בית הספר

 תיאור בהיבט תוכן :

 מתוכנניםבסיסי ידע  •

  הפעלת בית ספר בנושא פסולת ומחזור •

 

 
תשע"ז ניתן דגש מיוחד לחיבור המתווה בעיר אשדוד לחגיגות שישים שנה לעיר ובתי ספר )*( בשנת הלימודים 

 מיוחד מתווה -נבנה מתווה נוסףתשע"ח בשנת הלימודים  יצאו לפעילויות סביבתיות רבות באתרי טבע עירוני. 
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יהום בדגש זיהום אויר וסביבה בריאה. בתי ספר שהצטרפו למתווה זה יקיימו את שבוע איכות בדגש הפחתת ז

 התייעלות אנרגטית.עידוד הליכה ברגל ואויר מתחבורה, 

לצורך פעילויות בתחומי סביבה מתוך חוברת  תוקצבו ע"י האיגוד, ,כמו כן, בתי ספר שהצטרפו לתוכנית

 ראה בסעיף חומרי הסברה. -ך מיפה והפיקפעילויות שצוות החינו

ב מגבלה שהאיגוד יוכל ללוות ולתקצ תוך נשלחה לכל בתי הספר היסודיים ברשויות האיגוד,  ,להצטרף הפנייה

שיתוף פעולה הדוק התוכנית הופצה ובוצעה תוך  מבתי הספר היסודיים בכל אחת מרשויות האיגוד. 60%עד 

 עם ה"רשת הירוקה". 

 

 :חבשנת הלימודים תשע" בתי הספר שהצטרפו לתוכניתלהלן מיפוי 

 בי"ס רשות 

אופק, אחדות, אילנות, אמירים, ארזים, אשכול, גאולים, דביר, הקריה, היובל,  אשדוד  .1
המגינים, חב"ד, חופית, יחד, רבין, נוף ים, עלומים, צפרירים, קשת, רעים, רתמים, 

 שז"ר, שחר, מעלות.

 אפרתי בני עי"ש  .2

 בית אור ברנר  .3

 , קשת., הבילוייםאוהל שלום, גוונים, פינס, רעות גדרה  .4

 .אילן רמון )מצומצם(בן גוריון,  אהוד מנור, גן יבנה  .5

 עמיחי חבל יבנה  .6

 ., טהרברויאר נחל שורק  .7

 
במסגרת מתווה האיגוד בבתי הספר היסודיים הוספנו בשנת הלימודים  -סיורי מועצות ירוקות תשע"ז

מרכז המבקרים של כל בית ספר יכול היה לבחור סיור אחד ב, סיורים למועצות תלמידים ירוקות. תשע"ח

 שירותי אקולוגיה.חברת מרכז המבקרים של בדאו )מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים(,  עמותת מחמל"י 

 במחמל"י. סיירו מועצות ירוקות  19

 .שירותי אקולוגיהחברת בסיירו מועצות ירוקות  16
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הרשת הירוקה והחברה להגנת  ,בשיתוף החווה החקלאיתשני כנסים נערכו  – זכנס מועצות ירוקות תשע"

 :הטבע

 ד .כנס שנתי למועצות הירוקות בעיר אשדו 

 כנס שנתי למועצות הירוקות ברשויות בני עי"ש, ברנר, גדרה, גדרות, גן יבנה, חבל יבנה ונחל שורק. 

 

יום שיא לפעילות השנתית של קבוצות  מהווים כנסים אלה

המנהיגות בתחומי סביבה הפועלות לקידום אורח חיים 

ים מקיים ולמעורבות קהילתית פעילה של בתי הספר.  הכנס

וה החקלאית באשדוד ובח בשני מועדים שונים נערכו

ופעילות  תחווייתיוהתלמידים עברו סדנאות  ,ובמהלכם

בכל אחד משני . קיימותשוק  - שפותחה לכנס תייחודי

 תלמידים. 400הכנסים השתתפו 

         

ליווי והנחיית תהליכי הסמכה לקבלת תו ירוק ותו ירוק 

 מתמיד 

האיגוד והרשת הירוקה והצטרפו למסלול הסמכה , לוו על ידי הבילויים גדרה ואהוד מנור גן יבנהבתי הספר 

הסמכה  תלוועדך ובתקופה הקרובה צפויים להגיע לבית ספר ירוק. בתי הספר נמצאים בעיצומו של התהלי

 במשרד להגנת הסביבה.

של המשרד להגנת הסביבה ומשרד מועמדות להתקבל לתהליך הסמכה , בתי ספר נוספים הגישו שלושה

 עמיחי קבוצת יבנהבית ספר  ,נוף ים אשדודבית ספר  :החינוך לתו ירוק

 .בית ספר ברויאר נחל שורקו

 

 

 פעולה בין האיגוד,  שיתוף – החקלאיתפעילות בחווה 

 משרד החינוך והחווה חקלאית הניב פעילויות מנהל החינוך, 

 להטמעת נושא איכות הסביבה בקרב מבקרי החווה.רבות 

 השנה התקיימו פעילויות סביבתיות מגוונות במהלך 

 הילדים וההורים שהגיעו לחווה למדו על חשיבות ו 

  השתתפו בסדנאהשמירה על משאבי הטבע, 

 וצפו במופעים שונים.  

 

 

 

 

 

 אדמה, חברת מונארט, הצוללת הירוקה -לאמנויותשיתוף פעולה בין מוזיאוני אשדוד  -עיניים ירוקות

ימן חגיגות בס , שעמדה השנהבתי ספר יסודיים בעיר אשדודמילדים התקיימה תחרות ציורי  .והאיגוד

. סביבה באשדוד להעירוני וציור המשקף אהבה לטבע תלמידים התבקשו לצייר ההשישים לעיר אשדוד. 

 סיום הפרויקט היה באירוע פתיחה חגיגי לתערוכה שהתקיימה במרכז מונארט לאמנויות באשדוד.
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 בתי ספר על יסודיים
להגנת מיזם המשותף לתחום המעורבות החברתית בעיריית אשדוד, לאיגוד ולחברה  -מיזם ים כחול ירוק

מועצה ירוקה וכן פעילות שנתית  -הקמה, הכשרה וליווי שנתי של קבוצת מנהיגות הטבע אשר משלב גיוס,

 לשכבה גיל נבחרת סביב נושא ים וחופים בדגש דגל כחול .

 מקיפים: 6ולתהליך הצטרפו  זבשנת הלימודים תשע" פעלהמיזם 

מי.אורט ימקיף א', מקיף ו', מקיף יא', מקיף ז', מקיף ט',   

מתווה לבתי ספר ממשיכים ומתווה לבתי ספר חדשים.  -נבנו לתהליך שני מתווים חבשנת הלימודים תשע"

 מקיף ו', מקיף יא', מקיף ז', מקיף ד', אורט ימי. -מקיפים בעיר אשדוד 5 -המיזם פועל ב

1BRXwo-https://drive.google.com/open?id=1HWUfLr5fDJmSWHIO6VzBwxJsQ 

 

   קהילה בוגרת

וגיבוש  אשדודהקמת מרחב אקולוגי במתנ"ס בית לברון  -ווג'ד

יקט יך חברתי סביבתי סביב המרחב. פרוקהילה המובילה תהל

 משותף לתחום הנוער, 

 מחלקת איכות סביבה, מתנ"ס בית לברון, 

 ביבה, הרשת הירוקה והאיגוד סהמשרד להגנת ה

 הוקמה גינה אקולוגית אשר במסגרתו 

 לתושבי הרובע בדגש האוכלוסייה האתיופית.

 

משותף  פרויקט. סביבתית חברתיתהקמת קהילה המובילה עשייה   -קהילה ירוקההכשרה של  -אקומיוניטי

הרובעים  אשר במסגרתו נבנה קורס לתושבי האיגוד ומתנ"ס דקל, אשדודלמחלקת איכות סביבה בעיריית 

הדגש היה יישומי. כל אחד הקורס חיבר נושאים סביבתיים עם עשייה למען הקהילה ובעיר אשדוד.  ט"ז וי"ז

 סביבתי קהילתי בקהילה שלו. פרויקטלהוביל פי הקורס התחייב ממשתת

 

הכשרת מובילי  -סביבה ותזונההכשרה של  -שלא יאכילו אתכם ג'אנק

משותף למחלקת  פרויקטדעת קהל בנושאי בריאות ותזונה והקשר ביניהם. 

ולאיגוד אשר במסגרתו נבנה קורס לתושבים  אשדודאיכות סביבה בעיריית 

בנושאי תזונה וסביבה בדגש ההשפעה של שרשרת ייצור המזון על הסביבה 

ומה משפיע עלינו כצרכנים בתהליך רכישת מוצרי מזון. כל אחד ממשתתפי 

  הקורס התחייב לשלושים שעות התנדבות בקהילה עם סיום ההכשרה.

 

 

 

-אשדודבעיר  ממתנ"סבנושא קיימות של צוות צהרונים הכשרה  - במתנסי"םמובילות צהרונים  לשהכשרה 

  .הצהרוניםבמסגרת הפעילות השוטפת של  מתנ"ס דקל להטמעת ערכי הקיימות

 

 

https://drive.google.com/open?id=1HWUfLr5fDJmSWHIO6VzBwxJsQ-1BRXwo
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 תחרות סביבתית ביישובי מועצה אזורית  -ממחזרים וזוכים

 משותף למחלקת איכות הסביבה  פרויקטנחל שורק. 

 להגדיל את היקף הפרדתשמטרתו  במועצה ולאיגוד,

 הפסולת למיחזור ביישובי המועצה.

 התחרותמיוחד ניתן להפרדת בקבוקי פלסטיק. דגש 

  ובפעילותלוותה בפרסום חוצות ברחבי היישובים 

 בבתי הספר ובגני הילדים.

 

 

 

 

 

 

 

 בנה. גן י במועצה מקומיתקהילתית האקולוגית החווה ה תמיכה וסיוע בפיתוח -חווה אקולוגית גן יבנה
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לילות קיץ  - לקהילה הרחבה וימי שיא םאירועילליווי רשויות האיגוד וסיוע בבניית תוכן  -וימי שיא םאירועי

 עאירו ,אשדוד בסוכותטבע עירוני  עאירו, שת"פ ביום המוזיקה הבינ"ל באשדודמ.א. נחל שורק,  ירוקים 

פסטיבל ילד ירוק ,  חבל יבנה במועצה אזורית ולילות קיץ ירוקים חודש ירוק פורים ול"ג בעומר אשדוד,

 . פסח בגדרה עואירו
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ביסודי ובעל איכות סביבה  רכזיבמהלך השנה באופן שוטף, לאוכלוסיות יעד שונות: בוצעו  -כנסים וימי עיון

 .ועוד , מגזר חרדי, גנים ירוקיםיסודי

 

 

 

 

 קוראיםקולות 

 

 . קולות הקוראיםבהגשת קולות קוראים למשרד להגנת הסביבהרשויות האיגוד כל ליווי , כתיבה וסיוע ל

 : הוגשוש 

סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנת  -בני עי"ש

 .(9.2018-8.2019הלימודים תשע"ט  )

סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנת  -ברנר

 (.9.2018-8.2019הלימודים תשע"ט  )

סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנת  -גדרה

 (.9.2018-8.2019הלימודים תשע"ט  )

ויות מקומיות בפעילויות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנת סיוע לרש -גן יבנה

 (.9.2018-8.2019הלימודים תשע"ט  )

סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנת  -חבל יבנה

 (.9.2018-8.2019הלימודים תשע"ט  )

מקומיות בפעילויות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנת  סיוע לרשויות -נחל שורק

 (.9.2018-8.2019הלימודים תשע"ט  )

סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנת  -אשדוד

 (.9.2018-8.2019הלימודים תשע"ט  )
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 יוזמות סביבתיות

כנית שאושרה בממשלה בתום מבצע "צוק איתן" הועברה ת -וכנית הרב שנתית לפיתוח הדרוםבמסגרת הת

 תמיכה תקציבית להקמת יוזמות בית ספריות בתחום הקיימות בעיר אשדוד.

גייס והכשיר ת התמיכה התקציבית לתהליך חינוכי, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה "תרגם" א

 בתי ספר יסודיים באשדוד עברו תהליך הקמת יוזמה מקיימת. ושלושהעשרים  .ושאקטורית ייעודית לנפרוי

, גייס האיגוד תקציבים להרחבת התהליך ולהקמת יוזמות חינוכיות בשלוש רשויות הפרויקטבעקבות הצלחת 

 : גן יבנה, גדרה ונחל שורק. צוות מחלקת חינוך ליווה את בתי הספר בתהליך כתיבת היוזמות ואנונוספות

 נמצאים בימים אלו בשלב הכרזת הזוכים.

 

 

  חומרי הסברה

 : חומרי הסברה ללוחות ירוקים

במסגרת תהליכי הליווי  – טיפול מושכל בפסולת 

השונים שצוות החינוך מוביל, התעורר הצורך במידע 

מקצועי ועדכני בנושא פסולת בקרב קהלי יעד שונים. 

באיגוד פותחה ערכה הכוללת את הנושאים הבאים: 

הרכב פח הפסולת הביתי, זמני התכלות חומרים 

המוטמנים בקרקע, קומפוסט, סמלים ירוקים, סוללות, 

זור וצרכנות נבונה. הערכה הופצה לכל גני תהליך המיח

 ידי האיגוד  הילדים ובתי הספר המלווים על

 

במהלך התהליכים השונים והטמעתם,  – חגי ישראל

התעורר הצורך בקרב מוסדות החינוך, למידע עדכני 

בנושא קיימות וחגי ישראל. באיגוד פותחה ערכת 

 .בסיסית המורחבת בכל שנה הסברה

פרפרים,  -ערכת הסברה בנושאים שונים  -מגוון נושאים

 . ציפורים, ים וחופים, ימי הולדת ירוקים ועוד

 

 .האיגוד האינטרנט של את כל הערכות ניתן למצוא באתר 

 



43 
 

הפרדה במקור, חוק האריזות  -ולתעידוד להפרדת פסטביעת רגל אקולוגית, מגוון ביולוגי ,  – מערכי פעילות

 באתר האינטרנט של האיגוד. את כל המערכים ניתן למצואועוד. 

 

 

 

 משחקים

ערכה של משחקי רצפה המעודדת למידה חווייתית. ניתנת להשאלה ולפעילות בבית  במחלקת חינוך קיימת

 ספר. הערכה כוללת שלושה משחקים, שניים בנושא הפרדת פסולת והשני בנושא מגוון ביולוגי.

 משאבים רבים בפיתוח ארבעה משחקים נוספים:בשנה החולפת ניתן דגש מיוחד להרחבת הערכה והושקעו 

 משחק חפש את המטמון זיהום אויר    משחק "חפש את המטמון" פסולתאותיות     זיהוי  -משחק לגני ילדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בשלבי פיתוח אחרונים. -משחק מסלול בנושא ים וחופים
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  חוברת פעילויות סביבתיות

חוברת המאגדת בתוכה פעילויות סביבתיות שונות בחלוקה 

לשלוש קבוצות גיל: גן ויסודי, חטיבות ביניים ועל יסודי, 

 –צוותי חינוך והורים. הפעילויות הינן פעילויות מסוגים שונים 

הצגות, הרצאות, מופעים וסדנאות ובכל פעילות קיים תיאור 

פרטים  קצר של הפעילות, לכמה משתתפים היא מיועדת,

ליצירת קשר עם האמן וכן מחיר קבוע לשנה, אליו התחייבו 

להציע ולחשוף בפני   ההיוצרים השונים. מטרת החוברת הינ

כל הגופים, הרשויות והמוסדות הפועלים בתחום האיגוד, 

את  בתחומי קיימות וסביבה. פעילויות מגוונות ומומלצות

  באתר האינטרנט של האיגוד.החוברת ניתן למצוא 

 

 

 
 

םייחודייהפקת חומרי הסברה   
 

 
 יעדים:

 . במסגרת זו:בתי ספר יסודייםארבעים קפי פעילות והרחבת למידה בנושאי סביבה בישימור ה .1

 .הקמת יוזמות סביבתיות בבתי ספר יסודיים בגדרה, גן יבנה ונחל שורק*

 .*הרחבת ערכת המשחקים בשני משחקים נוספים

 עירוני מקומי.*פיתוח ערכת למידה בנושא טבע 

 גיבוש שת"פ עם תחום הנוער אשדוד. .2

ך בנושא זיהום קול קורא סיוע לרשויות מקומיות בפעילות לקידום חינו ליווי רשויות האיגוד ליישום של .3

 .אויר וסביבה בריאה

 לתחום הקהילה. ןיינת. דגש מיוחד ליווי רשויות האיגוד בהערכות ליישום קול קורא תשע"ט  .4
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 לחימה במזיקים

 הדברת יתושים. 1

הדברת היתושים למנוע התפרצות מחלות כגון: קדחת מערב הנילוס, מלריה, דנגה וכו', המועברות לאדם מטרת 

 ע"י היתושים, וכן למנוע מטרדי עקיצות.

 ק"מ. 44האיגוד מטפל בעיקר בערוצי הנחלים הזורמים בתחום האיגוד באורך של כ 

ובהתאם לתוצאות הניטור הופעל קבלן ל הנחלים העוברים בשטח האיגוד, י יתושים בכניטורנערכו מידי שבוע, 

  ההדברה.

תוכנית  שוטף וקבוע, לפחות אחת לשבוע, לפיאופן נוטרו ביתושים  כל בתי הגידול הפוטנציאליים להתפתחות זחלי

 דברה מוסמך.בהתאם לממצאי הניטור הופעל קבלן ה הסביבה. הגנתונימסר דיווח למשרד ל ,מוגדרת

 .ורשויות שכנות לכיש" -מול רשות ניקוז "שורק תואם טיפול בעשביה ומניעת התפרצות יתושיםה

 ובהתאם לכך, המשיכה מגמת פחיתת הזרמות הקולחין לנחלים, , המשיך לעבוד השנה היטב דשוחממט"ש נשגב ה

 בהתפתחות דגירות היתושים בנחלים אלה. ירידהו

קיימה ושמירה על המגוון הביולוגי, סיים שנת מבחן  -בר הדברה יתושים בממשק הפרויקט הניסיוני להדברת

 בהצלחה. לישיתש

העונה סבבים במהלך  לושההשנה ביצענו את כיסוחי "החלונות" בעזרת צוות עובדים בחרמשים מוטוריים, בש

 , והגענו לתובנות נוספות לגבי אופן ודרך הפעלתם בעתיד.היבשה

 . בכל שטח האיגוד הההדברה הבא שנתב –ת עבודה ידידותית לסביבה זו בכוונתנו להטמיע צור

 .רמת מטרדי יתושים נמוכה באיגוד לאורך כל השנה הנשמר  סה"כב

 

לעשרות מדינות , בשל התפשטותה של המחלה למחלת נגיף הזיקההתוודע הציבור הרחב בכל העולם  2016בשנת 

  .(, איי האוקיאנוס השקט ודרום מזרח אסיהבמרכז אמריקה ובדרומה )כולל האיים הקריביים

 

 מחלת נגיף הזיקה

מחלת הזיקה היא מחלה נגיפית המועברת בעיקר על ידי עקיצות יתושים. המחלה לרוב קלה או נטולת תסמינים, 

  והיא יכולה להתבטא בחום, פריחה, כאבי פרקים, ו/או דלקת של לחמיות העיניים.

 Guillain-Barréברה )-ן הופעה של סיבוכים נוירולוגיים כגון תסמונת גיאןיחד עם זאת, במקרים נדירים תיתכ

syndrome.)  

עיקר העיסוק במחלה זו נובע מהחשש כי אישה שנדבקה בנגיף זה במהלך היריון עלולה להעביר את הנגיף לעובר, 

 .וכתוצאה מכך יגרמו מומים נוירולוגיים ליילוד, ביניהם התפתחות מוגבלת של המוח

 
 כי העברהדר

הנגועים בנגיף, בד"כ  ( Aedes albopictus -ו   Aedes aegypti)מסוגי הזיהום מועבר על ידי עקיצת יתושים 

 במהלך שעות היום.

  בנוסף, ידוע על מקרים נדירים של הדבקה באמצעות יחסי מין. 

 ,שרות זו לא סבירהועל, בישראל אפקיימת אפשרות תיאורטית להדבקה בקבלת מנת דם או תרומת איברים. בפ

 בגלל אמצעי זהירות שנוקטים בנק הדם והמרכזים להשתלות איברים.
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  תקופת דגירה 
 יום. 12עד  3-תקופת הדגירה היא כ

 
 תסמיני המחלה 
 אנשים הנדבקים בזיקה לא יפתחו תסמינים כלל. 5מתוך  4
רקים, ו/או דלקת של לחמיות אנשים מפתח אחד או יותר מהתסמינים הבאים: חום, פריחה, כאבי פ 5מתוך  1

 העיניים.

 המחלה בדרך כלל קלה, נמשכת מספר ימים עד שבוע ועוברת לרוב ללא סיבוכים.
  

 לא קיים טיפול תרופתי או חיסון למניעת הדבקה בנגיף הזיקה. כיום
 

 (WNF) קדחת מערב הנילוס

 מחלה קלה מאד, בדרך כלל, דמויית שפעת, החולפת מאליה.

ימים( והמחלה נמשכת  6כלל  ךימים )בדר 5-21מרגע העקיצה ועד להתפתחות סימני המחלה היא תקופת הדגירה, 

 ימים. 3-6לרוב 

 סימני המחלה
 חום, כאבי ראש, חולשה, כאבי פרקים ושרירים, דלקת בלחמית העין, פריחה ולעיתים בחילות ושילשולים.

 ם המוח.אפשריים הם: דלקת חדה של המוח או דלקת קרו סיבוכים נדירים

 גורם המחלה

חת מערב הנילוס )קמ"ה( ומועברת ידי נגיף קד-( היא מחלה, הנגרמת עלWest Nile Feverקדחת מערב הנילוס )
ידי -בארץ המחלה מועברת בעיקר עלידי עקיצת יתוש, שניזון מעופות נגועים. -עלולבעלי חיים שונים לבני האדם 

אמצע  ן. תקופת השיא של פעילות הנגיף בארץ היא ביCulex perexiguus -ו Culex pipiens קולקס: יתושי
 אוגוסט לאמצע אוקטובר.

 לא קיים חיסון נגד קדחת מערב הנילוס ולכן קיימת חשיבות רבה להימנעות מעקיצות יתושים.כיום 

 

)מעודכן  בבני אדם קמ"ה , בו נבדקה נוכחות נגיף2017בתל השומר לשנת  לבקרת מחלות לאומיבדו"ח המרכז ה

 חולים. 29 -בס קדחת מערב הנילונגיף  מאובחנת של נוכחות הנמצא (4.12.2017לתאריך 

 .אחד ממושב קדרוןמתוכם: תושב  אנמצ בתחום האיגוד

 

 

 (Aedes albopictus) יתוש הטיגריס האסייני

כמפיץ מחלות כגון: מוכר בעולם , ומאז נפוץ לכל עבר, 2002ני שאותר בארץ לראשונה בשנת ייתוש הטיגריס האסי

 .בגדרה ובקב' שילר 2010בשנת  לראשונה, אותר היתוש בתחום האיגוד, צ'יקונגוניה, דנגה וכו'. 

גן יבנה,   , אשדודמ והחלו להגיע תלונות , באיגודעבר ישובים נוספים לתוש היה תפוצתו של התפשט 2012בשנת 

 .עת ברנרוגב , בן זכאי, קדרוןניר גלים, בניהעשרת, גדרה, שדמה, 

בניגוד ליתושים הנפוצים מסוג: כולכית מצויה ני מתאפיין בפעילותו במשך כל שעות היום ייתוש הטיגריס האסי

 , הפעילים ועוקצים בעיקר בשעות הלילה.(Culex pipiens) טרדנית

צים, של יתוש זה להתרבות במקווי מים קטנטנים כמו: תחתיות עציהברורה מאפיין נוסף וחשוב הוא: העדפתו 

ביצי היתוש הדבוקות לשולי מקווי המים  –בנוסף לכך צמיגים שהושלכו בטבע וכד'. צנצנות עם מעט מים, 
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ישובו וימשיכו בתהליך  –נשארות חיוניות אף לאחר תקופת יובש, ולאחריה, כאשר מים חדשים נקווים במקום 

 יגוד.כל שטחי הא מאכלס אתיתוש הטיגריס האסייני   התפתחותו של הדור הבא.

, מזכירויות הישובים הכפריים, וכן ישירות לתושבים האיגוד הפיץ מידע לציבור )באמצעות הרשויות המקומיות

 ( הכולל את דרכי המניעה וההתגוננות מפני מזיק עוקצני זה.שפנו אלינו

 לסיכום

בקירבת  שעיקר המפגעים נובעים מיתושים המתפתחים, מקורות מפגעי היתושים הולכים ומשתנים, ונראה

לאור המאפיינים הנ"ל, ולאור העובדה שרוב מקווי המים הקטנים בקרבה האדם  המגורים בשטחים הפרטיים.

 הציבור הרחב. בקרבהמודעות  הגברתהפירסום ופעולות  את הגביר האיגודנמצאים בעצם בתחום הפרטי, 

 

 

מירה על תפקוד מדיניות וממשק לשילוב ראוי בין הדברת יתושים לבין שפילוט לביצוע  .2

 ובריאות המגוון הביולוגי בבתי גידול לחים

קיימה להדברת יתושים ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי -בהמשך לפרסום דוח המלצות: "פיתוח ממשק בר

  השלישית., זו השנה וביצע פיילוט ממשי במקטע נחל שורק(, המשיך האיגוד 2013המים בישראל" )מאי 

 .יגוד בעזרת האקולוג האקווטי ד"ר אלדד אלרוןהפיילוט נוהל ע"י הא

 עיקרי ההמלצות שנבחנו בשטח:

 שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ככל הניתן. –הדברת זחלי יתושים באופן מדורג  .א

 בדיקת יתכנות כיסוח "חלונות" בלבד. –כיסוח עשביית גדות באופן מתון ללא הדברה כלל  .ב

 

צעד זה בא לתת מענה לעובדה שזרוע מכסחת חרמשים מוטוריים בלבד, החלונות" בעזרת השנה בוצע כיסוח "

 הצד, התקשתה להגיע לעומק הגדה, ועשביה גבוהה המשיכה להפריע לגישה לבסיס הנחל.

 .(מטרים 50 -מטרים )אין צורך ב"חלון" רחב יותר,והמרחק בין החלונות צומצם ל 2 -רוחב "החלון" צומצם ל

 (.BTIבחומר הסביבתי ביותר: "בקתוש" )ק אך ורה תהדברת היתושים נעש

שלב את הממשק נ ( 2018ובשנת ההדברה הבאה )שהתקבלו מעודדות ביותר,  שלישיתתוצאות פיילוט השנה ה

 .בכל שטחי הנחלים באיגודהנ"ל 

 
                עדיםי

 יישום ממשק הפיילוט בכל שטחי הנחלים באיגוד, והפסקת הדברת עשבייה בכימקלים. .1

 עדכון ושיפור מפת אתרי דגירת יתושים. המשך .2

  י בתחום האיגוד.נייתוש הטיגריס האסי התפשטות צימצוםממוקד להסברתי טיפול  .3

 שיפור בהפצת המידע לתושבים לגבי דרכי המניעה וההתגוננות מפני היתושים.  .4

 שיפור הבקרה ואיכות ההדברה ע"י שימוש בטכנולוגיות חדישות. .5
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 מיחזור

 

לצמצום כמות הפסולת הנוצרת בישראל ולהפחתת הפסולת המועברת  תהמשרד להגנת הסביבה פועלניות ימד

להטמנה. המשרד פועל להפחתת כמות הפסולת להטמנה במסגרת 'ניהול חומרים מקיים' ולחילופין מקדם 

וא להפוך את בטיפול בפסולת מוצקה, ה  פתרונות למיון ולמיחזור הפסולת. העיקרון המרכזי במדיניות המשרד

 .20201מיחזור עד שנת  %50  :היעד, שאבהפסולת ממטרד למ

 

מדורגות לפי סדר  חוליות 5-בעולם המערבי מקובלת כיום שיטת הטיפול המשולב בפסולת המוצקה, המורכבת מ

. באמצעות שיטה זו מנסים להגיע לאופטימיזציה של ההיבטים השונים )הסביבתיים, הכלכליים עדיפות

 המגיעה להטמנה, זאת בהנחה שאין פתרון יחיד. והחברתיים(, כדי לצמצם את כמות הפסולת

 

כל פעולה הקשורה בעיצוב, ייצור, רכישה או שימוש בחומרים או במוצרים המובילה  הפחתה במקור: .1

 .להפחתת כמות ורעילות הפסולת לפני כניסתה לזרם הפסולת

מתייחס למוצרים שנאספו בדרכים שונות לאחר שימוש, במטרה להשתמש בהם מחדש לצורך  שימוש חוזר: .2

 .אותה מטרה לה נוצרו

 תהליך של הוצאת חומרים מזרם הפסולת ושימוש בהם כחומרי גלם ליצירת מוצרים חדשים. :מיחזור .3

 .רוב המיחזור בישראל מתבצע במפעלי מיון והפרדה

 הפקת אנרגיה מפסולת.: השבה .4

הטמנת פסולת באתרי פסולת מוסדרים, תוך טיפול בתשטיפים ובגזים הנוצרים על מנת למנוע  ה:הטמנ .5

 .2סביבתיים. הפתרון הטמנה נמצא בעדיפות אחרונהמפגעים 

 

, מחזור, ת עידוד הפחתה במקור, שימוש חוזראימצה ישראל את "גישת הטיפול המשולב" הכולל 1994בשנת 

כלכלי לצמצום היעיל והחזור הוא החלופה בעלת הפתרון המהיר, יהמן. הטמנה ושריפת פסולת כמוצא אחרו

 והפחתה משמעותית בכמויות הפסולת המוטמנת. 

 נות ויש להקים מתקני קצה ברחבי הארץ. ת הגישה הנ"ל יש לחוקק חוקים ותקכדי ליישם א

הרשויות פועלות הרשויות פועלות לצמצום כמויות הפסולת המועברות להטמנה ולהגדלת שיעורי המיחזור. 

כדי להפחית  להלן פירוט החוקים הקיימים  לחנך ולהעלאת המודעות של התושבים. בערוצים רבים כדי לפרסם,

 .ולצמצם את כמויות הפסולת להטמנה

 

 

 

 

                                                 
 מתוך האתר של המשרד להגנת הסביבה : 1

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Policy/Pages/default.aspx 
 מתוך האתר של המשרד להגנת הסביבה : 2

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Management/Pages/default.aspx 
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 . 2011 – החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א

 

( נועד לצמצם את ההשפעה השלילית על הסביבה שמקורה 2011-החוק להסדרת הטיפול באריזות )התשע"א

בפסולת אריזות. מטרת החוק להביא לצמצום כמות הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד 

 שימוש חוזר באריזות המועברות כיום להטמנה.

החלה אכיפה נרחבת של יישום החוק על היצרנים  -ילות הסברה, ובהמשך עם כניסת החוק לתוקף, החלה פע

 והיבואנים. 

לחוק(,  12גוף מוכר הוא חברה שמנהל האריזות במשרד להגנת הסביבה הכיר בה לפי הוראות החוק ותנאיו )סעיף 

מטרתו היחידה של גוף מוכר היא קיום חובות יצרנים  והיא אחראית לקיום חובותיהם של היצרנים והיבואנים.

 ויבואנים לפי חוק האריזות וביצוע הפעולות הנדרשות לשם כך. 

גוף מוכר יתקשר בחוזה התקשרות עם כל יצרן או יבואן שיפנה אליו לשם קיום חובותיו בתנאים שוויוניים. 

  ת.ההתקשרות תעשה על פי חוזה התקשרות לדוגמא שאישר מנהל האריזו

תו התקשרו, בתנאים שוויוניים, בהתחשב, בין ימון כל העלויות של הגוף המוכר איצרנים ויבואנים אחראים למ

חזור האריזות שיוצרו או יובאו על ידי כלל היצרנים מתוך משקל וסוג החומר ובאפשרות מהשאר, בחלקם 

 והיבואנים שהתקשרו עם אותו גוף מוכר. 

פסולת להתקשר בחוזה התקשרות עם הגוף המוכר לצורך יישום הסדרי ההפרדה כמו כן, על כל אחראי לפינוי 

הגוף המוכר אחראי   לפסולת האריזות בתחומו. ההתקשרות נעשית על פי חוזה לדוגמה שאישר מנהל האריזות.

למימון כל העלויות הדרושות לטיפול בפסולת האריזות שהופרדה ונאספה בתחומם של האחראים לפינוי פסולת 

 שויות מקומיות וגופים אחרים( שעימם התקשר.)ר

תאגיד מחזור  -לחברת ת.מ.י.ר ניתנה, לפי סמכות מנהל האריזות על פי החוק לטיפול באריזות 1.12.2016בתאריך 

 הכרה כ'גוף מוכר' האחראי לקיום חובות יצרנים ויבואנים.  ( חל"ץ –חברה לטובת הציבור יצרנים בישראל בע"מ )

 .3ינו הגוף היחיד שקיבל הכרה כגוף מוכר על פי החוק להסדרת הטיפול באריזותת.מ.י.ר ה כיום

 

הרשויות המקומיות רשאיות לקבוע אחד מהסדרי ההפרדה  כל רשויות האיגוד חתמו על הסכם עם ת.מ.י.ר

  לפסולת האריזות.

  לפסולת האריזות:ברשויות להלן הסדרי ההפרדה 

 מ.א. ברנר. – יבש" -"רטוב 

 .מ.מ גדרה – זרמים" או "פסולת אריזות" )פח כתום("שלושה 

 עייש. , גן יבנה ובנינחל שורק, גדרות, חבל יבנה – ר(.י.מ."זרמים ייעודיים" )בכפוף לאישור ת

 

  ונכתבה תכנית לפרסום והסברה כדי להטמיע את השנה על הסדר של "פסולת אריזות" גן יבנה חתמה

 .2018במהלך שנת הנושא בקרב התושבים, הפחים יפוזרו 

 חזור.ם לרשות ובכך להגדיל את אחוזי המאת האפשרות להכניס פח כתו תחבל יבנה בוחנ 

 

                                                 
 מתוך האתר של המשרד להגנת הסביבה : 3

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/beverage/Pages/Packaging_Law.aspx 
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 הפרדת פסולת במקור 

 

 -"רטובה"; כל יתר סוגי הפסולת  -לשני זרמים )פסולת פריקה ביולוגית, ע"י התושבים, הפסולת הביתית הפרדת 

 כבר בבית.  ,ה"( או יותר, בכלי אצירה נפרדים"יבש

הזרם הרטוב יועבר למפעל לטיפול בפסולת הפריקה ביולוגית, והזרם היבש יועבר לתחנת מעבר למיון פסולת, 

זור תועבר לאתרי חפסולת. פסולת שאינה ברת מ מחזור, ומשם למפעל למחזורלצורך מיון של מרכיבי פסולת 

 חזור.ובעלת ערך גבוה יותר למ יה יחסיתהטמנה לפסולת מעורבת. בשיטה זו הפסולת המופרדת נקי

המטרה היא להעניק פתרון משולב הן להפרדה במקור ברשויות המקומיות והן בהקמת תשתית אזורית לטיפול 

 .4בפסולת לקליטת החומר האורגני המופרד במקור

 

 ברנר 

מפרידים במקור כל תושבי המועצה  .2010שנת ב ,להפרדה במקור לתמיכה, במסגרת קול קוראמ.א ברנר זכתה 

 לשני זרמים )רטוב ויבש(.

  .הליך המחזור והפרדת הפסולת בישוביםתהגברת : , כלומרושם דגש על הפח הירוקה 2017 בשנת 

 שודרגו. המחזור היישוביות פעם נוספת ומרכזיהסברה בבתי התושבים  תכנית  יושמהכמו כן 

 

 גדרה

פרויקט הפרדת הפסולת ממשיך   .2012שנת בלהפרדה במקור  בתמיכה במסגרת קול קוראזכתה  מ גדרהמ.

 . זרמים )אריזות , רטוב ויבש( 3 -, בתי ספר והגנים מפרידים פסולת ללצמוח

גינות ברחבי הישוב. בכל הפנינג נערכו הצגה לילדים, פעילויות יצירה ב קהילתיים אירועים התקיימו מספר

 ים בשימוש חוזר. מחומרים ממוחזרים ומעגל תופים בעזרת חומר

 

 :תחרות עשר "הערים והרשויות הירוקות"

 

רשויות אשר מוכיחות כי הן משקיעות מאמצים ייחודים  10תחרות, נבחרות על ידי הועדה הציבורית הבמסגרת 

 .בתחומי איכות הסביבה 

לעודד את  שמטרתה, התחרות השנתית היוקרתית בישראל תחרות עשר "הערים והרשויות הירוקות" הפכה להיות

 הרשויות בישראל, להשקיע משאבים בגינון הציבורי ובאיכות הסביבה, לרווחת התושבים.

 .הרשויות הירוקות" 10תחרות "בוזכו  השתתפונחל שורק מ.א גדרה ומ.מ הרשויות 

איכות מ.א נחל שורק זכתה ברשות ירוקה וגדרה זכתה בתעודת הוקרה על עשייה רחבה וראויה למען קידום 

 , חסכון באנרגיה ועוד.הסביבה

 

                                                 
 מתוך האתר של המשרד להגנת הסביבה : 4

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Separation/Pages/default.aspx 
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 שונות: פעילויות 

 חבל יבנה        

 :החודש הירוק

 כל הישובים.לכל הגילאים והותאמה לפה התקיימה לאורך החודש הירוק חודש שבט, הפעילות פעילות ענ       
 

 
 

  םמפוסטריקומדשנים/

  20-עוד כפרטיים ו םקומפוסטרי 50-כ :וכיום יש םמפוסטריהקואת מספר מ.א חבל יבנה ממשיכים להגדיל ב

 .תיכונית נווה הרצוגהבישיבה , בישיבת כרם ביבנה וקבוצת יבנהציבוריים בקומפוסטרים 
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 גינה קהילתית

 

למשפחות , הגינה הקהילתית יוצרת מקום מפגש מזה כשנה פועלת בהצלחה גינה קהילתית בקבוצת שילר.

בו ניתן לעסוק, ללמוד ולחוש את תהליכי הגידול של הירקות, משלב השתילה באדמה עד הקטיף ולעקוב  ,ולילדים

 אחר תהליכי הצמיחה. 

 בנוסף משלבים סיורים ופעילויות לגנים ולמרכז החברתי )צהרון( של קבוצת שילר, כחלק חשוב מהפעילות. 

 ידול ירקות בערוגות הגינה.משפחות מהקיבוץ ומגני הילדים לוקחות חלק פעיל בג 40 -כ
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 גדרות

נערך הפנינג איכות סביבה בסימן חג חנוכה שמטרתו הייתה להעלות מודעות בקרב התושבים מכל הגילאים 

לנושאי איכות הסביבה, במהלכו השתתפו תושבי המועצה במתחמים שונים: סדנאות יצירה מחומרים ממוחזרים  

 ומופע מרכזי .

 

  הפנינג בגדרות:

 

 

 

 

 כמות מכלי אצירת פסולת לסוגיה למחזור :1לה מס' טב

 

 נחל שורק חבל יבנה        גן יבנה  גדרה ברנר בני עייש כמות המכלים

 35 26 54 52 34 32 (PETפלסטיק )

 9 8 13 18 19 5 זכוכית

 28 16 5  25 31 5 קרטון

 39 29 עיתון
77 

כולל נייר  29 39 51

 לבן

  15-כ 2 - - 10 נייר לבן

 7 1 18 15 8 6 טקסטיל

 - - - 30 - - תקליטורים

 14 5  17 30 - 11 סוללות

פסולת אלקטרונית / 

 מתכות

- 10 
- 

1 1 1 
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 )הנתונים נמסרו על ידי הרשויות(. 2017האיגוד לשנת  ואחוזי המחזור ברשויות )טון( כמויות  :2בלה מס' ט

 

 נחל שורק גדרה יבנהחבל  גן יבנה ברנר בני עייש סוג הפסולת

 PET  12.40 12.45 19.3 9.6 25.3 11.94          ליטר   1.5

  5מכלים החייבים בפיקדון

 2.9 5.8 90.57 3.55 0.49 - פלסטיק

 2.88 2.99 19.89 1.85 0.39 - פחיות

 33.2 58.71 931.38 42.95 6.0 - זכוכית

 825.4 545.99  136.46 204.6 177.6 69.95 נייר לבן+עיתון+קרטון 

 - 338 - - 209 - אורגנית רקבובית

 5.99 10.94 3.42 5.61 13.29 3.42 זכוכית

 1,312 1918 425 3,501.6 805.2 222.03 גזם 

 0.49 18.185 3.87 7.94 15.54 0.69 שמן בישול 

 19.18 32.117 2.60 22.77 - 11.37 טקסטיל 

 - - 2.55 - 2.15 - פסולת אלקט' / מתכות

 - 60 - - - - פסולת אריזות 

 2,213.98 3016.03 1625.339 3,810.17 1,242.11 319.17 סה"כ מיחזור 

 2,579 12440 2911 9,948.4 3,790.8 2841.03 סה"כ להטמנה 

 4,792.98 15456.03 4536.339 13,758.57 5,032.91 3159.51 סה"כ פסולת )הטמנה+מחזור( 

 46.19 19.51 35.82 27.69 24.68 10.10 אחוז המיחזור 

 

 יעדים

 

 סיוע בכתיבת תכניות ומילוי "קולות קוראים" אשר מתפרסמים מעת לעת על ידי המשרד להגנת הסביבה. .1

 העלאת המודעות והמעורבות של כלל הקהילה לנושאי המחזור. .2

 יישום והטמעת חוק האריזות. .3

 .אלקטרוניתהשום והטמעת חוק הפסולת יי .4

 עדות איכות הסביבה וועדות היגוי.ושותפות בו .5

 הכשרה וגיוס פעילים. .6
 

                                                 
 פרטיים המתגוררים בתחום  ידי אספנים-בכמויות מיכלי הפיקדון המועברים למיחזור על כל סוגיהם נכללים מיכלים אשר הועברו עי 5

 הרשות.
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 נחל לכיש

 כללי. 1

 נחל לכיש מתחיל באזור דרום הר חברון, ומנקז בנוסף גם את נחל האלה, נחל גוברין ונחל ברקאי.

 ק"מ. 70  אורכו של הנחל כ

 ק"מ. 9.5מגשר עד הלום ועד לשפך הים לאורך של  כ  הנחל אשדוד נמשך תחום שיפוטב

. במשך הקיץ נמצא אפיק הנחל  מגשר עד הלום בחורף , בעל מופע שיטפוני בעת סופות גשמיםהנחל הינו נחל אכזב

  .)עד הלום( מזרחי"הנקז "הליד מוצא קטע קצר יבש, למעט  –ועד גשר בני ברית 

מי תהום  -רטוב כל ימות השנה, אך ללא זרימה ממשית. בקיץ  –ק"מ(  3.3ים )שפת המגשר בני ברית ועד להקטע, 

וגורמים להרטבת  לחים / שפכים ממעלה הנחל )מחוץ לתחום אשדוד(לעיתים זורמים בנחל קו מעורבבים במי ים.

 כל הנחל בתחום אשדוד.

"עורף הנמל", ובנוסף להם עוד מספר  -לקטע הנחל ה"רטוב" מתחברים מוצאי הנקזים: "מטאפיק", "בזק" ו

נקז "ל", חב' חשמנקזי " :הכבדה הסמוכים לנחל: מאזור התעשייה התעשייה יאזור אתנקזים קטנים המנקזים 

, ליד גשר אורט "יונקסנקז " , ומאזור עורף הנמל:אורט"נקז גשר הרצל",  "נקז האומן",  "נקז " חוות לכיש",

 .מול חוות לכיש "אוברסיזנקז " -ליד גשר הרצל ו "אשדודמגורות נקז מ"

 

  אשדוד הצפוניים.את רובעי מקור הזיהומים העיקרי בנחל, בתחום אשדוד, הוא במוצא "נקז בזק". נקז זה מנקז 

 צינור הטייהבנקז "בזק" זורמים, בדרך כלל, מים באיכות טובה, שמקורם במי תהום "אמיתיים" )רגיונליים(. 

הוכיח את עצמו כצעד יעיל למניעת זיהומים   - לעבר "המעגנה"ז וקיאת מי הנ מובילשהותקן בפתח הנקז, ו מיוחד,

 בזק מאזורים שאין בהם תחנות לאיסוף זרימות קיציות(. שפכים הגיעו לנקזהבמקרים בהם זרימות בנחל )

 

ולהפעילו בהצלחה. בכך הושלמה בנייתו של פרויקט "הקו  החדש להקים צינור הביובתאגיד "יובלים" השנה סיים 

מענה המקביל" לקו הסניקה הראשי הישן.  כעת יש למעשה שני קווי הולכת ביוב מקבילים תקינים הנותנים גיבוי ו

 .  כחלק מהתכנית האסטרטגית למניעת זיהום נחל לכיששבר ותקלות מהמעלה הראשונה, למקרי 

 

 

 פיקוח ואכיפה

השנה, נמשכה פעילות האכיפה המוגברת, של יחידת האכיפה הסביבתית בעיריית אשדוד בנושא: מניעת ההזרמות 

מות בנקזים ותקלות. במסגרת ממפעלים למערכת הניקוז. הפעילות כללה סיורים יומיים לאורך הנחל לאיתור זרי

 פעילותם אותרו מס' מזהמי נחל וטופלו להסרת הזיהום.

בנוסף, מבצע תאגיד "יובלים" בשיתוף האיגוד מעקב צמוד אחר המפעלים החשודים בהזרמות בלתי תקינות 

 למערכות השפכים ו/או הניקוז.
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 נקזים ונקודות דיגום –נחל לכיש  :1' מפה מס           
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 בחוה"מ סוכות . אירוע תמותת דגים2

מ"מ גשם בכמה שעות, התקבלו  11 -באשדוד כ והיורה, אשר המטירי שמג יומיים לאחר 11.10.2017בתאריך 

 עדויות על מצוקת דגים השוחים בשכבת המים העליונה ועל תמותת אלפי דגים )בעיקר בקצה הנחל בשפך(.

פעל מידית עם קבלת הידיעה לסייע מקצועית לעיריית אשדוד, וליווה את פעולות הטיפול והתחקיר  איגוד ערים

גומי מים, הזמין דיגום משלים של מעבדה מוסמכת, נתן יבאופן רצוף. בעת האירוע, ערך האיגוד מדידות וד

 צמצום הנזק האקולוגי.ללעירייה תמונת מצב עדכנית והמלצות 

יג האיגוד למקבלי ההחלטות בעירייה, פעלו במהרה לפתיחת שירטון החול, ולהצלת בהתאם לחוות הדעת שהצ

 עשרות אלפי דגים, ששחו לעבר הים בהמוניהם, במשך שעות ארוכות.

 

 ית אשדודיריאלפי דגים לכודים בנחל שהזדהם בשפכים, בעקת חמצן קשה                             צילום: ע

 

 

 ילום: עיריית אשדודצ      יםושחייתם לעבר הם החיים הדגי הצלתקישור לסרטון 

https://youtu.be/dTRyEPOo3C0 
 

 

 

https://youtu.be/dTRyEPOo3C0
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 אישור שיט ע"י משרד הבריאות – איכות מי הנחל. 3

בבירור את הבדלי עונות  ראינו, בה לשנים האחרונותת איכות מי הנחל בדומה נחזרה על עצמה תמו 2017בשנת 

טובה )למעט חריגות בודדות(, בעונת הגשמים  ת המיםהשנה. בעוד בעונת הקיץ )מאפריל ועד סוף אוקטובר( איכו

 )בעיקר בעת גשמים חזקים(. ממעלה הנחלו מהמערכת העירונית ביוב מגלישות איכותם נמוכה יותר, כתוצאה

לעיתים, מהרמה  גבוהות - , רמות הקוליפורמים הצואתייםבדומה לנחלים "עירוניים" אחרים בחודשי החורף

חדידת ביוב למערכת זרימות שפכים/קולחים ממעלה הנחל וכן   :הגורמים לזיהום זה המאפשרת שיט סירות.

רמות הקוליפורמים הצואתיים לעיתים גבוהות מאד. )עדות על זרימות שפכים היו  –בנקז "בזק"   .הניקוז

למנוע זרימות  היו במעלה הנקז, אמורות ת הזרימות הקייציותסתחנות לתפיה, הקמת (זבמערכת הניקו גולמיים

, אולם עדיין היו מספר תקלות שפכים שגרמו לחריגות בבדיקות הקוליפורמים הצואתיים במי אלו בעונת הקיץ

 הנחל.

 

  הנחל כאשר: הבריאות, מגדירה תקן לשיט במיהמשרד  שנקבעה בהנחיות ,הרמה המאפשרת שיט סירות בנחל

 מהבדיקות. 80% -מ"ל מים ב 100 -חיידקי קולי צואתי ב 1,000 -לא יהיו יותר מ .א

 מ"ל מים. 100 -קולי צואתי ב 10,000לא יחרוג ערך בדיקה בודדת מערך מרבי של  .ב

 

 השנים האחרונות: 3בתרשימי העוגה המצורפים להלן, נציג  את סיכומי תוצאות רמות הקוליפורמים ב 

 :בהתאם להנחיות משרד הבריאות לשיט בנחלים תחומי מספרים 3 הדיגומים חולקו ל כל תוצאות

 , מתאים לשיט.מצב טוב  -מ"ל מי נחל   100קוליפורמים צואתיים ב  1,000עד   התחום

 , מתאים לשיט.מצב בינוני  -מ"ל מי נחל  100קוליפורמים צואתיים ב  10,000 ל 1,000בין  התחום

 פת. )ובתנאי שבאותו היום נמצאה החריגה בנקודה אחת בלבד(.דיקה נוסאך מחייב ב

  .לשיט אסורמצב   -מ"ל מי נחל  100קוליפורמים צואתיים ב  10,000מעל   התחום

 

 .טובהמים בד"כ התאפיינה באיכות  השנה בטבלאות המעקב אחר רמות חיידקי הקולי הצואתיים, ניתן לראות כי

 העירייה המשיכה 2017בשנת . ריית אשדוד שיט סירות בנחל לכישאישר משרד הבריאות לעי 2014בשנת 

 , בטרם תתחיל בשיט.אירועים חריגים( 2)למעט בצעדים להבטחת רציפות האיכות ברמת שיט 

 

 השנים האחרונות היא:  3התמונה העולה מהשוואת 

 .לת העירייה, כפי שנדרש ע"י הנה(כלל )ללא תקלות טובה מאד, אך עדיין לא מצויינת המים איכות

  בתחוםחריגות מספר התקבלו   שנתיים שקדמו לה.ל בדומה   ברמה טובהנשמרה איכות המים  2017בשנת 

  .10,000מעל  קוליפורמים, אך פחות חריגות בתחום   10,000 - 1,000

  .(10.11.2017אירוע תמותת הדגים בתאריך ) חג סוכותעיקר החריגות הגבוהות התקבלו בתקופת 

למערכת הניקוז, הביאו את העירייה ותאגיד "יובלים" להחלטה לטיפול נחוש יותר ביוב  רועי גלישותהמשך אי

בהמשך. תאגיד "יובלים" יבצע פעולות לאיתור התחברויות בלתי חוקיות של מערכות ניקוז ביתיות למערכת 

 הביוב. 
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בעיקר מ"ל מים ) 100מים ב קוליפור 10,000ל  תוצאות מעלמה 6.9%חרגו  –תקופת העונה היבשה  בסיכום

 – 1,000ואחוז המקרים בהם התקבלה תוצאה בתחום  ,(בשלושת השבועות בתקופת החגים בחודש אוקטובר

 .17.5%  - קוליפורמים  10,000

 :2015-2017 לשיט בין השוואת רמות קוליפורמים כמדד לאיכות מים :1מספר  תרשימי עוגה

 
סיכום 2015

אחוזכמותתחום 

0  -  1,0009862.4%

1,000 - 10,0003019.1%

10,000 +2918.5%

157100.0%סה"כ

15.5% סה"כ חריגות קולי מעל 1,000 : 

סיכום 2016

אחוזכמותתחום 

0  -  1,00012873.1%

1,000 - 10,000137.4%

10,000 +3419.4%

175100.0%סה"כ

14.6% סה"כ חריגות קולי מעל 1,000 : 

סיכום 2017

אחוזכמותתחום 

0  -  1,00012175.6%

1,000 - 10,0002817.5%

10,000 +116.9%

160100.0%סה"כ

14.6% סה"כ חריגות קולי מעל 1,000 : 

84%
   

   

   -       

      -       

        

    

   

  

   

   -       

      - 
      
        

    

   

   

  

   -       

      - 
      

2017

 
 



61 
 

 

 

 

 יעדים. 3

 יגום של איכות מי הנחל.המשך הפעלת מערכת הד .1

 מניעת זיהומים, וחקירת אירועי זיהום )אם ייקרו(.לליווי וייעוץ  .2

 בקרת העמידה בדרישות תקן איכות המים לשיט. .3

 ייעוץ אקולוגי לעיריית אשדוד.  .4

  שלב ב'. –פיתוח פארק לכיש  קידום וליווי .5



 
 
 
 
 
 

62 
 

  סביבה חקלאית

 

 רפתות לייצור חלב ובשר. 1

 .ומס' רפתות לגידול עגלים לבשרחוות פרי הרבעה, , רפתות חלב 20ברחבי האיגוד פועלות  2017בסוף שנת 

 או כל פיזור של  זבל  שתמנע, נדרשו הרפתות להסדרה סביבתית בעשור הקודם מסגרת הרפורמה במשק החלבב

והביצוע של  האישור ,התכנון :סייע האיגוד להתקדמותם האחרונות, בשני תשטיפים מהרפת אל הסביבה.

 .המרחביותבינוי התכנון והווה גורם מאשר בועדות וה פיקח הסביבה,  וכן הגנת, בשיתוף המשרד להרפתות

בעלי החיים לקלוט ולטפל בזבלי  החל, אשר מתקן טיפול בפסולת חקלאית() מטב"ח תימורים נפתח 2014בשנת 

 .גודמתחום האי

 על הרפתות באיגוד במאגר המיפוי הגאוגרפי. שיכבת מידע עודכנה

 בוצעו סיורי ביקורת ודיגומי שפכים ברפתות, ונתנו הנחיות לתיקון ליקויי תיפעול שונים.

פרים ארצית להרבעה )שיאון( המשמשת כ "בנק זרע" להשבחת עדר נמצאת באיגוד חוות  ,לרפתות החלב בנוסף

 .תות החלבבדומה לרפ ,ה אף היא שדרוג תשתיות ומבנים, שעברהחולבות בארץ

 גידול לבשר.כמספר חוות גידול עגלות/עגלים כמקור התחדשות ותחלופה ברפת, וקיימות כמו כן, 

תעריפים בעד שירותי  ,ביוב() כללי הרשויות המקומיות" :נוסף בילקוט הפרסומיםתיקון  פורסם 2015בסוף שנת 

, ובו התאמת הדרישות  משפכי  "2015-, התשע"ו()תיקון הוראת שעה בלא תאגיד()ביוב שנותנת רשות מקומית 

 רפתות ועדכונים שונים. 

נבנו בארץ מספר מתקני חלוץ לטיפול קדם בשפכי הרפת. האיגוד עוקב ומתעדכן  בכדי לעמוד בדרישות החוק, 

 בטכנולוגיות החדשות, ומקדם את הקמתן ברפתות שבתחומו.

הדברת  בוצעה 2017בשנת להדברת זבובים ביולוגית ברת קיימא באמצעות צרעות טפיליות.  דם מעבריהאיגוד ק

ע"י שימוש בצרעות טפיליות בכל רפתות החלב במו"א ברנר. פיזור  ,בהצלחה זבובים ביולוגית, עונה השנייה

  סביבה.בוברפת החלב ממשק ה, והביא לשיפור הצרעות הטפיליות בא במקום הדברה כימית

 הודיעה החברה המייצרת ומשווקת את הצרעות הטפיליות על הפסקת הפעילות. 2017הצער, בסוף שנת  למרבה

 

 יהילולי פטם מטילות ורב. 2

 בשטח האיגוד פועלים עשרות לולים בצורות ובגדלים שונים.

 על הלולים באיגוד במאגר המיפוי הגאוגרפי. עודכנה שיכבת מידע

 ו הנחיות למניעת היווצרות מפגעי זבובים.נ, וניתנערכו סיורים בלולי מטילות קטנים

 כדין.  -כל הלולים ברישוי עסק  הסדרתגידול עופות בלולים הינו עסק טעון רישוי, האיגוד פועל ל

 לולי הרבייה בקבוצת יבנה הוחלפו השנה משרפות הפגרים בתופי קומפוסטציה ייעודיים חדשים. 5מתוך  3 -ב

 צעד חשוב נוסף במניעת זיהום אוויר ושיפור התשתיות. הפסקת השימוש במשרפות מהווה

 משרפות נוספות בתופי קומפוסטציה. 2יוחלפו  2018בשנת 
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 סוס בקרבת מגוריםיר .3

היא להמשיך ולאפשר קיום החקלאות  ,בנדון במשרד להגנת הסביבה לניטור רעלים מדיניות האיגוד והמדור

תשומת לב מרבית לתנאים  . כמו כן,דישוןההדברה והישום חומרי במקום, תוך התחשבות מרבית מצד החקלאי בי

 .ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות מטאורולוגיים בזמן הריסוס,

 פעילות זו נעשית בשיתוף מלא עם פקחי המדור לניטור רעלים במשרד להגנת הסביבה.  

"בקו התפר" שבין המטעים והשדות החקלאיים לבין ירידה במספר התלונות מגמת  במשך השנים אנו רואים

 שכונות המגורים. 

  .רחף ריסוס מהדברת מזיקיםלא התקבלה במשרדי האיגוד, אף לא תלונה אחת, על השנה 

  לנושא בקרב החקלאים.הטמעת המודעות לו ,עדות להצלחת הטיפולזוהי 

 

 / פיזור זבל גולמי קומפוסט. 4

 .ר לייצור קומפוסטבתחום האיגוד אף אתכיום אין 

 .בקרבת מגורים באשדוד ובגדרה בלתי מעובד-האיגוד טיפל במספר תלונות מפגעי ריח בשל פיזור זבל גולמי

גם  סבלו, המושביםמשדות  שבנוסף לריחות הזבל הגולמי  - אשדודמזרחיות בדרום/ה בשכונותעיקר התלונות:  

 .הלום -ת עד"כימיים שונים מאזהמריחות 

)פיקוח על הצומח  פיצו"חיחידת ה פקחימונפת אשקלון  איגוד ערים לאיכות הסביבהעם:  ףמשותבפעל האיגוד 

 מצום המפגעים.ילאיתור מקורות הריח וצ במשרד החקלאות, והחי(

"דישון"  עקב הריח  קבלן פיזור הזבל שלו, העמדתם על חומרת מפגעיאו קלאי חעיקר הטיפול התבטא באיתור ה

 .ע הצנעה מיידית של הזבל בקרקע, והנחייתם לבצהקרקע

 

 ופסולת שרפת גזם חקלאי. 5

)למעט מקרים חריגים בהם  איסור שרפת גזם מוחלטתנכנסה לתוקף הנחיית משרד החקלאות על  2008בסוף 

( ניתנים לחקלאים בלבד!האישורים לשרפת גזם ) למניעת התפשטותן(. -מאשרים לשרוף גזם הנגוע במחלות 

 .רמישוב ותנאי מזג האוויבהתאם לנתוני מרחק 

  .התלונות בעיר אשדוד על עשן משריפות חקלאיות פחתו 2017 בשנת

 מעט התלונות שטופלו השנה התרכזו בעיקר באזור גדרה.

 (והחי פיקוח על הצומח) פיצו"חה יחידתעם שיתוף הפעולה והגביר את ככל שניתן  מתלונניםלסייע  האיגוד

  .ומו"א באר טוביה  נפת אשקלון ביבהלאיכות הסא.ע.  במשרד החקלאות, 
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 לכידת דגיגי בורי בשפך נחל לכישצמצום . 6

האיגוד עמד בקשר עם מנהל אגף המדגה וחקלאות המים במשרד החקלאות במטרה לצמצם את לכידת דגיגי 

 קיפון בורי בשפך נחל לכיש. )ראו הרחבה בנושא בפרק נחל לכיש(.

 

 

 רישוי עסקיםהיתרי בניה ו. 7

האיגוד פועל להסדרת העסקים בתחום החקלאי, וכן להסדרתם של העסקים האחרים הפועלים ללא רשיון עסק 

 בשטחים החקלאיים בשיתוף המועצות האזוריות. 

 

 

 והתמקצעות ידע שיפור. 8

רכז תחום הסביבה החקלאית באיגוד עומד בקשר הדוק עם רכזי התחום במחוזות מרכז ודרום, של המשרד 

 משתתף באופן קבוע בקורסים מיקצועיים, וכן בפגישות הפורום לאגרואקולוגיה הנערכות מעת לעת. להגנה"ס,

 

 

 

 יעדים. 9

למניעת זיהום מי ( , תופי קומפוסטמקררים ,פחים מוטמנים) קידום הטיפול בפסולת הפגרים המשך –לולים  .1

 התהום. 

 רפת.שפכי ב קידום הטיפול, המשך סקומתן רישיונות ע הרפתותקידום ההסדרה הסביבתית בכל  –רפתות  .2

 איתור ומיפוי אתרים בלתי חוקיים. –אתרי קומפוסט  .3

 הגברת המודעות לאיסור שריפות גזם חקלאי וקידום החלופות. .4

   הדברה ביולוגית של מזיקים, שימוש  -הגברת השימוש בחומרים ידידותיים לסביבה בחקלאות  .5

  .גזם וכו', חיפוי קרקע בבקומפוסט במקום בזבל כימי

 צמצום לכידת דגיגי בורי ע"י חקלאי בריכות הדגים בשפך נחל לכיש.    .6
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 פניות הציבור וחופש המידע

 חופש המידע
 

חוק חופש המידע והתקנות שהוצאו מכוחו קובעים את זכותו של כל אזרח או תושב בישראל לקבל מידע מאת 

 .הרשות הציבורית

  . www.env.co.il שכתובתואינטרנט הסביבתי באתר המידע את ההאיגוד מעמיד לרשות הציבור 

מדידות התושבים יכולים למצוא באתר מידע מעודכנת על איכות האוויר, מיקום פריסת אנטנות סלולריות,  

 .רעש וקרינה  שנערכו

מאפשרת לבדוק את מצב איכות אוויר בכל רגע נתון ,של האיגוד ניטור אוויר תחנות ,של מערכת ממוחשבת 

 אוויר ארצי של המשרד להגנת הסביבה. מערך ניטור -מנ"א  אינטרנט של  באתר

 מכל הפניות.  9%סביבתי והוא מהווה המידע הבתחום פניות הר גדל מספ 2017בשנת 

 

 ניתן לפנות לממונה על חוק חופש המידע באתר האיגוד מתפרסמים לקבלת מידע בנושאים סביבתיים שאינם

 בערוצים הבאים:

 v@env.org.il-Ruth – המידערכזת פניות ציבור וחופש -רות ויינרוב  

  08-8519504 :טל' ישיר

  08-8519500 :מזכירותטל' 

 08-8563167 :פקס

 אשדוד 12402בדואר: ת.ד. 

 , אשדוד.2 כתובת האיגוד: רח' יאיר

 

 לפנות לממונה על חוק חופש המידע: או ניתן להוריד מהאתר - של האיגוד עטופס בקשה למתן מיד

 
 

http://www.env.co.il/
mailto:Ruth-v@env.org.il
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  פניות הציבור

 

דוא"ל, אתר האיגוד , פקס, ןפוטל –מופנות לאיגוד באופן ישיר מהתושבים בכל אמצעי הקשר הפניות 

 ופגישות.  

 רשויות והמשרד להגה"ס.החלק מהפניות מופנות לטיפול האיגוד ע"י 

כל הפניות המתקבלות באיגוד מרוכזות אצל רכזת פניות הציבור ומופנות לרכזים המקצועיים לטיפול ולחוות 

 .טיפול בפנייה שאינה בסמכות האיגוד, מועברת לטיפול  הגורם המוסמך מחוץ לאיגודדעת. 

 טיפול בפניות הציבור

 . 2016שהתקבלו בשנת  359לעומת  פניות 320התקבלו באיגוד  2017בשנת 

 

 ולעדכן את הפונה.ה במקצועיות, באמינות ובזמן קצר מטרת האיגוד לטפל בכל פני

 . תוך חמישה ימי עבודה  והפניות נבדקמ 70%

 

 על פי הרשויות מקומיות: 2017התפלגות הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת 

 מכל הפניות התקבלו מתושבי אשדוד. 74%

רשות 
 נחל גדרה חבל יבנה אשדוד מקומית

 שורק
 בני 
 סה"כ גדרות גן יבנה ברנר עי"ש

 
 320 4 6 8 10 10 15 29 238 מספר פניות

מכל  %
  1% 2% 2% 3% 3% 5% 9% 74% הפניות

 
 
 

 2017שנת לגרף התפלגות הפניות לפי הרשויות מקומיות 
 

 
 

 

74%

9%

5%
3%

3% 2% 2%
1%

74%אשדוד 

9%חבל יבנה 

5%גדרה 

3%נחל שורק 

3%ש "בני עי

2%ברנר 

2%גן יבנה 

1%גדרות 
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 :על פי חלוקה לנושאים 2017התפלגות הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת 

 

רשות 
 מקומית

זיהום 
אוויר 
 וריח

 פסולת קרינה רעש
מזיקים 
וסביבה 
 חקלאית

 מידע שפכים שונה

זיהום 
ים, 
נחל, 
 קרקע

 סה"כ

 238 3 23 9 5 7 13 16 64 98 אשדוד

 29 1 3 1 _ 1 1 1 11 10 יבנהח. 

 15 _ 2 1 _ _ 2 _ 2 8 גדרה

 10 1 1 _ _ _ 1 6 1 _ נ. שורק 

 10 __ _ 2 1 2 1 _ 1 3 בני עי"ש

 8 _ _ 2 _ _ _ _ 2 4 ברנר

 6 _ _ _ _ _ 1 _ 1 4 גן יבנה

 4 _ _ _ _ _ _ _ _ 4 גדרות

מס' 
 פניות

131 82 23 19 10 6 15 29 5 320 

   1% 9% 5% 2% 3% 6% 7% 25% 41% סה"כ %

 
 
 
 

 :על פי חלוקה לנושאים 2017פלגות הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת התגרף 
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 פניות תושבי אשדוד

של הפניות  העיקרייםהנושאים . מסך הפניות 74%פניות מתושבי אשדוד  המהוות  238התקבלו  2017בשנת 

 (.7%קרינה )ובדיקות ( 25%), מטרדי רעש (41%)  וריח ום מפגעי זיהום אווירחהם בת

התעשייה, ריח שריפת גזם ודישון בשטחים  יזיהום אוויר מאזור יתושבי העיר התלוננו בעיקר על מפגע

 נמל החדש.הבנייה של המאזור  דפיקות עלסמוכים לעיר. התקבלו תלונות רבות החקלאים 

 מדידות קרינה במוסדות לימוד ובבתים פרטיים. 23במהלך השנה נערכו 

 יבנה-לפניות תושבי מועצה אזורית חב

 פניות מתושבי ניר גלים.  23 ןמתוכ ,פניות מתושבי המועצה 29התקבלו  באיגוד  אשתקד

 מסך הפניות.  9% ההוומפניות של המועצה האחוז  גם השנה

 רוב הפניות הן תלונות תושבי ניר גלים על זיהום אוויר, ריחות ורעש מאזור התעשייה של אשדוד.

 שדה אלקטרומגנטי.  בדיקות, יתושים, זרימת שפכיםקיצת ע בנושאים שלפניות נוספות 

 פניות תושבי מועצה מקומית גדרה

 של האיגוד.  מסך הפניות 5% ותשמהו פניות מתושבי גדרה  15התקבלו 

 , מפגעי רעש ממזגנים ומהכבישים.המטרדי עשן וריח טיגון ממסעדהתלונות התייחסו ל

 פניות תושבי מועצה אזורית נחל שורק

  ביצוע בדיקת קרינה ושדה אלקטרומגנטי במוסדות לימוד.לבקשות של המועצה  6 ן, מתוכפניות 10התקבלו 

 פניות תושבי מועצה מקומית בני עי"ש

 מכל הפניות.  3%ן מהוות התלונות מתושבי בני עי"ש ו 10התקבלו 

 מסעדה.וריחות מתושבים התלוננו על מפגע פסולת, גלישת שפכים ומטרדי רעש 

 מועצה אזורית ברנר  פניות תושבי

 מסך הפניות של האיגוד. 3%פניות מתושבי המועצה  המהוות  10התקבלו 

 פעילות חקלאית. למפגעים סביבתיים מ רוב התלונות מתייחסות

 פניות תושבי מועצה מקומית גן יבנה

 מסך הפניות של האיגוד. 2%הוות המ פניות מתושבי גן יבנה 6התקבלו 

 מפעל.וויר וריחות, פסולת אסבסט ורעש מא תושבים התלוננו על זיהום

 פניות תושבי מועצה אזורית גדרות

 מסך הפניות של האיגוד. 1%הוות המ פניות מתושבי גן יבנה 4התקבלו 

 לרוב התלוננו תושבים על זיהום אוויר וריחות.

 

 :יעדים

 מתן מענה לפונים ברמת מהימנות גבוהה ובמסגרת זמן סביר. .1

 הדרושות טיפול מקיף וממושך.מעקב אחר פניות  .2

 ,עם אגפים שונים ברשויות מקומיות ובמשרד להגנת הסביבה למתן טיפול מהיר פעולהשיתוף  .3

 אמין ומקצועי.
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 מוצקה פסולת

 

  הטיפול בפסולת המעורבת

המרכיב האורגני בפסולת הביתית שאנו , ושוב נמצא כי 2012-2013פורסם סקר הרכב הפסולת הארצי  2014בשנת 

ממצא זה מאשש את נכונות מדיניות המשרד להגנת  (.משקלי )שאריות מזון, פסולת גינה 37% מייצרים הוא

 .חקלאותלקומפוסט כחזורו ימזרם הפסולת שמועבר להטמנה, ומ ניו של הזרם האורגהוצאתהסביבה, ל

 השלטת במדינות המערב המפותחות. היא מגמה זו,

 גם את היטל ההטמנה(. ותאת כמויות הפסולת המוטמנות )וחוסכ ות הרשויות המקומיותבדרך זו מפחית

 

המשרד להגנה"ס  .ת המעורבתעלתה לכותרות סוגיית אופן הפרדת הפסולת האורגנית משאר הפסול 2016בשנת 

, )הפרדת הזרם האורגני בבתי התושבים ההפרדה במקורבשיטת מצליחות שברשויות רק ימשיך לתמוך שהודיע 

יותר קולות קוראים לשיטה זו, והמגמה העתידית היא לעבור ולחלץ  יפורסמו. כמו כן, לא (על פי מבחן התוצאה

הרשויות שכבר החלו "בהפרדה במקור"  נקבע כי מימון גבי ל .בתחנות מעבר ממיינותאת הפסולת האורגנית 

 , ולא אוטומטי לפי היקף הפרויקט.לאיכות ההפרדההמשרד יהיה כתמריץ בהתאם 

 

הרשויות  31 ןבי זרמים(, והיו 2) הפרדה במקורה לפרויקט עיריית אשדוד ומו"א ברנרנכנסו  2012בשנת 

 לפרויקט ההפרדה במקור.רה גד .מ.מ נכנסה 2015בשנת  המקדימות. המקומיות

בתחומה, אשר  תחנת מעבר ממיינתהפסיקה עיריית אשדוד את הפרויקט, והיא נערכת להקמתה של  2016בשנת 

 קומפוסט( מכלל הפסולת השיורית )להטמנה(.  לייצורתפריד את הפסולת האורגנית )

לת האורגנית במקור. על אף החליטה מ.א. ברנר, אף היא, על הפסקת פרויקט הפרדת הפסו 2017בסוף שנת 

הצלחתה של המועצה להגיע לאחוזי הפרדה נאים, בסופו של דבר, ולאחר שעלויות הטיפול בפסולת האורגנית 

 הופסק הפרויקט.  -המשיכו להוות נטל כלכלי בלתי סביר על תקציב המועצה )כפול מעלות ההטמנה( 

 

שבא להסדיר את  ,"חוק האריזות" .מ.י.ר" לפי דרישתל תאגיד האריזות "תשרו בחוזה מוקהת כל רשויות האיגוד

חובת היצרנים והיבואנים לטפל ולצמצם למינימום את האריזות בהן נמכרים מוצריהם, כך שלא יגיעו לאתרי 

 הטמנת פסולת.

 יםמפורט . פירוט כלי אריצה ואחוזי מחזורחזור השוניםבו הרשויות המקומיות את מערכי המיבמסגרת זאת, ע

  פרק המחזור בדוח זה.בבהמשך 

 

 

 תחנת מעבר ממיינת באשדוד

 , השתתף האיגוד בצוותחדשה לאשדוד תחנת מעבר ממיינת זכייתה של אשדוד בקול קורא להקמת במסגרת

 ההיגוי המקצועי שהוקם בראשות גזבר העירייה, וסייע בגיבוש כתיבת המכרז.

שונים על היזמים ה התחרו(, אשר בו DBOT) העברה-הפעלה-בנייה-המכרז בשיטת: תכנוןהתפרסם  2016בשנת 

 הזכות לקבל על עצמם את הנ"ל תמורת קבלת תשלום עבור הטיפול בפסולת מהעיר. 
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 נעצר. –מהצעתו, ופרויקט הקמת תחנת המעבר הממיינת  הזכניין במכרזנסוג  2017בשנת 

 בת / שאריות מיון להטמנה.שבו לבחון הקמת מסוף רכבת להטענת קרונות בפסולת מעור 2017לקראת סוף שנת 

מדובר בבחינה ראשונית של האפשרות להסיע בביטחה, תוך חיסכון אנרגיה, משאבים ומזהמי אוויר, את הפסולת 

 מאשדוד לאתר הטמנה אפעה במישור רותם.

 

 כיבוי ושיקום -שנסגרו  )אס"פ( אתרי סילוק פסולת

 אס"פ מעורבת "רתמים" 

 , טרם שוקם.2003מו"א חבל יבנה, שנסגר בשנת האתר לסילוק פסולת מעורבת בתחום 

בשל חפירות פיראטיות לחיפוש מתכות נפגעה  .באתר נוספים גורמים עברייניים לנזקים רביםגרמו  2013שנת ב

 פסולת.הבעירות  מאד התגברוו נחפרו בורות פני האתרמ 50% -בכ  .קשות שכבת הכיסוי

 ., אך במידה פחותה יותרריחות בכל האזורהמפגעי  השנההמשיכו  באתר, בעקבות בעירות הפסולת המרובות

 גשמי החורף המוקדמים האטו והפחיתו את הבעירות במידה מסוימת.

 רמ"י קבלה על עצמה את האחריות לכיבוי ושיקום האתר.

החלטת ממשלה ב מיליון שקלים 63 "א.א. אשדוד"( -)"רתמים" ו םהוקצו לפרויקט כיבוי שני האתרי 2014בשנת 

 פה )"הצעת מחליטים"(.דחו

התכנית  .כיבוי מהיר וביצעה פילוט תכנית הכינה ,מקצועיהיועץ לחברת "איזוטופ" נבחרה  2015במהלך שנת 

 והביצוע המהירים עמדו "במבחן התוצאה", ולאור הצלחת הפילוט הוחלט להתקדם לשלב הכנת מכרז הכיבוי.

 ייע בגיבוש מתווה המכרז ובסיורי שטח.בראשות רמ"י, וס האיגוד השתתף בצוות ההיגוי והבקרה

 כסף נוספים. כומיידרשו ס - כולו אתר "רתמים" שיקוםפעולות לגבי 

 ביצע הקבלן הזכיין את כיבוי הבעירות באתר. השנה 

 בכך הושלם כיבויו של אס"פ רתמים.

 

 ירהניטור טמפרטורה סביב בור הבע     כיסוי בור בעירה בקצף כיבוי ובשכבות חרסית       
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  "אשדוד "א.א. ס"פ יבשהא

ת, ות פסולת פנימיוריבע  ומשיכהאתר לסילוק פסולת יבשה בתחום שיפוט אשדוד, שנסגר לפני מספר שנים,  ב

 שיקום.כיבוי בעירות ופעולות יב בווהוא ח

עץ המקצועי גובשה תכנית הכיבוי ע"י היו 2013רמ"י קבלה על עצמה את האחריות לכיבוי ושיקום האתר. בשנת 

 חברת "א.א. מהנדסים" )בגיבוי מומחה מאנגליה( ואושרה ע"י המשרד להגנה"ס.

הטבה לא ברור אם אכן הבבעירות עמוקות,  היה נראה שהבעירות פחתו מעצמן, אך היות ומדובר 2015בשנת 

 ממשית.

 הזמן שחלף מאישור התכנית וטרם ביצועה פוגם באמינותה וברלוונטיות שלה.

 וקדם את משרדי הממשלה להכנתו של המכרז )בדומה למכרז כיבוי "רתמים"(. האיגוד דחף

 גובש מחדש צוות הליווי המקצועי לטיפול באתר א.א. אשדוד, בראשות רמ"י. 2017לקראת סוף שנת 

 נערכה פגישת התנעה ותיאום ציפיות, לקראת יציאה למכרז חדש לסקר בעירות באתר.

 

 )אס"פ( אתרי סילוק פסולת יבשה

 פסולת יבשה. אתר מורשה לסילוק אף בתחום האיגוד אין  2016בסוף 

 אתר "שריג"

 .בשל חריגות גדולות מתכנית המילוי וכשלים משמעותיים בטיפול בפסולת האסבסט נסגר האתר 2009ספטמבר ב

וגריסת פסולת מבוקרת והוצאת חומרים ממוחזרים בלבד,  ניפוי אישר המשרד להגנה"ס לאתר לבצע 2011בשנת 

בעקבות גילוי שאריות מזהמי מתכות , עבודות אלו באתר לבצעאת אישורו המשרד הסיר  שנה זובמהלך אולם 

 ., והאתר ניסגר שובכבדות בחומר הממוחזר ע"י  עובדי האיגוד

לאתר הוכנה ואושרה  .שקול פתיחתו מחדששת מנהלי האתר לעובדי האיגוד בדיונים בבקהשתתפו , 2013 בשנת

תכנית שיקום מדורגת. בבסיס התכנית נדרשו בעליו של האתר לשקם תחילה את נזקי העבר, ורק לאחר מכן 

 יקבלו אישור לקמת התשתיות לתאי הטמנה נוספים.

 )אסבסט צמנט(. 6 -א' ו2 אושרה לבעלי האתר תכנית התשתיות של תאי הטמנה:  2015בשנת 

 י לקלוט פסולת בנייה חיצונית חדשה.שאהאתר עדיין סגור ואינו ר 2017נת בסוף ש

 

 מיחזור פסולת בניין

 שלוש תחנות למיחזור פסולת בניה. 2017בתחום האיגוד פועלות בשנת 

 שתי תחנות באזה"ת הצפוני באשדוד, ואחת בתחום מו"א נחל שורק בצמוד למט"ש נשגב. 

 הלום, במו"א באר טוביה, בקרבת אשדוד. -לת בניה גם באזהת"ע עדבנוסף להן, פועלת תחנת מיחזור פסו

 סיור מפורטים. ביצע האיגוד סיורי פתע בתחנות והוציא דוחות  2017במהלך שנת 

ה תכנית הגדלה במתחם תפעולי לתחנת המעבר במו"א נחל שורק, הפועלת בהיתר זמני בשטח מצומצם, אושר

 דונם(. 5נוסף )הגדלה האתר לכדי סה"כ 
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 תחנות מעבר לפסולת יבשה וגזם ) בישובים הכפריים (

בטון )להפרדה בין פסולת יבשה לגזם(  תאישני מעברו שינוי צורני, ובנויות  בשנים האחרונותהתחנות המוקמות 

פעול תחנות ות קירות משלושה כיוונים. השינוי בא להקל על הפרדת הפסולת במקורבטון ו כוללים משטחה

 , מוקפים התאים בגדר גבוהה.מניעת התעופפות ניילונים וניירות אל מחוץ לתחנה לצורך .המעבר

בחלק מהישובים, בהם מספר העוסקים בחקלאות הולך וקטן, מעדיפים לוותר על תחנת המעבר, ולאסוף את 

י מכולות הפזורות בישוב. השיקול נתון בידע"י , או בעזרת משאית מנוף הפסולת היבשה והגזם מצדי הדרכים

 הרשות המוניציפאלית בהתאם לאופי הישוב.

בחלק מהישובים החלו לנעול ולפקח טוב יותר על כניסת הפסולות לתחנות המעבר, בשל ריבוי הפסולות 

 הפיראטיות שהגיעו מחוץ לישוב, ושלעיתים גם שאינן תאמו את סוגי הפסולות המורשים בתחנות המעבר. 

 בר ונתנו לרשויות דגשים לתפעול מיטבי.ביקורות שוטפות בתחנות המע האיגוד ערך

 

 מפגעי פסולת

פקחי תברואני הרשויות, איגוד ערך סיורים לאיתור מוקדי פסולת חדשים תוך שתוף פעולה עם רכז הפסולת ב

במהלך השנה החולפת  ביטחון בישובים הכפריים.הורכזי  אשדודפקחי השיטור המשולב ב ,המשטרה הירוקה

או  ,לאתר את המשליךהיה ניתן  במקרים בהם לא ניתן היה לאתר את המקור. םבה מפגעי פסולת מספרטופלו 

 .)או לאדם המחזיק בשטח( רשות המוניציפאליתלהפסולת פינוי לאחריות ה ברהעהמקור, 

במשרד )פיקוח צומח וחי( בשיתוף עם יחידת הפיצו"ח טופלו מספר תלונות שמקורן בשרפת גזם חקלאי, 

 .החקלאות

 פגעי פסולת בתחום מ.א. חבל יבנה בשיתוף פקח עירוני, חדש שניקלט לעבודה המועצה.נערך סיור מ

  ברשות הציבור. מכלי רכבירידה בעבירות השלכת פסולת זוהתה באופן כללי, 

 
 )פסולת רעילה( סוללות משומשותפינוי 

 
חשמל, מרכזי קניות, בתי  סוללות משומשות במוקדים שונים ברחבי האיגוד: חנויות צילום, חנויות אוסףהאיגוד 

וכד', במטרה להוציא את הפסולת הרעילה מזרם הפסולת הביתי ולמנוע את זיהום מי  , מוסדות קהילתייםספר

 התהום.

 מעת לעת לצורך איסוף הסוללות נבנה באיגוד "מחסן סוללות משומשות" המכיל שלוש חביות גדולות, המפונות

 לאתר סילוק פסולת רעילה ברמת חובב.

, וצובר את הסוללות המשומשות אוסף את מכלי איסוף הסוללות המשומשות מכל נקודה לפי קריאה יגודהא

 בחביות אטומות. 

טון, בגלל מיעוט הפינויים בשנה,  1-3בין :  )יש שונות גדולה בכמות הנאספת מידי שנה  .טון 1.45 ונפו –2017בשנת 

 של כל פינוי(. יחסית משקלו הגדולבגלל ו

של חוק הפסולת האלקטרונית והסוללות, הפסיק המשרד להגנה"ס לסבסד את פעילות הובלת  עם החלתו

הסוללות והטמנתן בנאות חובב. על מנת לשמור על רצף הפינויים, ממשיך האיגוד בפעולת האיסוף וההובלה, כל 

 זאת, עד להתקשרות הרשויות עם אחד הגופים המוכרים לטיפול בפסולות אלה כמתחייב מהחוק. 
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 .2017בסוף שנת  בחנויות ומוסדות חינוךנקודות האיסוף  :1 מספרטבלה 

 

 מספר תחנות רשות

 131 עיריית אשדוד

 51 מועצה מקומית גדרה

 4 מועצה מקומית בני עי"ש

 7 מועצה מקומית גן יבנה

 5 מועצה אזורית חבל יבנה

 13 מועצה אזורית ברנר

 5 מועצה אזורית גדרות

 6 רית נחל שורקמועצה אזו

 222 סה"כ

 
 
 
 

 יעדים

צמצום מפגעי סביבה מאתרי פסולת וצמצום השימוש במשאבי טבע מתכלים, הפחתת כמויות פסולת המועברת 

 להטמנה ועלייה באחוזי המחזור ברשויות האיגוד תוך התמקדות בתחומים הבאים:

 ה.בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביב טיפול בפסולתתכניות להקידום  .1

 יוע בכתיבת תכניות ומילוי "קולות קוראים" אשר מתפרסמים מעת לעת על ידי המשרד להגנת הסביבה.ס .2

 אשדוד".-פיקוח על תחנת מעבר לפסולת מעורבת "איילות .  3
 
 ליווי, יעוץ ופיקוח על תכנונה והסדרתה של תחנת מעבר קבועה לפסולת מעורבת, באזה"ת הצפוני באשדוד.  . 4

 פרויקט הכיבוי של אתר הפסולת "א.א. אשדוד".בפיקוח הליווי ותפות בצוות ההשת   .5
 
 פיקוח על אס"פ יבשה "שריג" )פעולות שיקום/הסרת המפגעים שהתגלו(.   .6
 
 גזם במגזר הכפרי.בפסולת  בניה, וכן על תחנות לטיפול פיקוח על תחנות המעבר לפסולת  .7
 
 ע ובחקירת המשטרה הירוקה(.איתור וחיסול מפגעי פסולת )בסיו.  8
 
 קידום פיתרון לטיפול בפסולת שיפוצים )פסולת יבשה( באשדוד..  9
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 קרקעות מזוהמות 
 

הצעת החוק  יעל יישומלהגנת הסביבה מדיניות המשרד  עלום קרקעות מזוהמות מתבססת פעילות האיגוד בתח

 בעבודה שוטפת בתחומים הבאים:באה לידי ביטוי וקרקעות מזוהמות 

 פיקוח וליווי פרויקטים בשלבי תכנון וביצוע סקרי קרקע ומי התהום, הכנת סקרים היסטוריים. -

 הגברת האכיפה על המפעלים הגורמים לזיהום קרקע ומים. -

 נות דלק.חליווי שדרוג ת נות דלק. חפיקוח על ביצוע סקרי קרקע בת -

 דליפת צינורות דלק, פינוי קרקע מזוהמת וביצוע דיגום מוודא. טיפול באירועיליווי  -

 ן.ביחס לזיהום קרקע לפרויקטים הנמצאים בשלבי תכנו תסביבתי  הכנת חוות דעת -

 בניית מאגר מידע על אתרים מזוהמים או שיש בהם חשד לזיהום קרקע ומי תחום. -

 .  GPS-במערכת ה  מיפוי אתרים מזוהמים או אתרים החשודים בזיהום קרקע -

  ת באתרים עם זיהום היסטוריומזוהמ ותקרקעביפול טפירוט פעילות ב

 

 מיקום פעילות 2017שנת  אתר

 מפעל "אקרילן" לשעבר
 דו"ח סקר היסטורי ותוכנית דיגום. אפריל

 אשדוד
 דו"ח מסכם סקר קרקע. יולי

 ם" לשעברימפעל "פטרוכ
 יוני

חפירה, דיגום ערימות ודיגום מוודא בחלק 

 הדרומי של האתר.
 אשדוד

 נובמבר
לאתר ון, קרקע מזוהמת, ט 500 -פינוי כ

 ."דודאים" פסולתה

ותוכנית מעודכנת לסקר פירוק תשתיות  יוני בסיס דלק לשעבר

 קרקע.

 אשדוד

 

לאורך צנרת  ,לסקר קרקע משליםכנית ת יולי "יונקס" לשעבר רת חב

 בשטח הנמל.

 נמל

 

 אשדוד סקר קרקע  ודיגום ערימות. אוגוסט הישנות אשדוד חמצוןבריכות 

הישנות גבעת  חמצוןבריכות 

 ברנר

ערימות בוצה לאתר פסולת  המשך פינוי אוגוסט

 "חרובית".
 גבעת ברנר

 בני דרוםטבת"  פרדס"אתר 

 לשעבר תדלוקתחנת 

 חפירה, דיגום ערימות ודיגום מוודא. מאי
 בני דרום

לאתר טון קרקע מזוהמת  50 –פינוי כ  יולי
 פסולת "דודאים".ה
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 בתחנות דלקת במפעלים וווהממז ותקרקעבטיפול פירוט פעילות ב

  בנייהתנאי רישיון עסק ואישורי היתר במסגרת 

 מיקום פעילות 2017שנת  אתר

 "רותם אמפרט נגב בע"מ"
 דיגום מוודא ופינוי קרקע מזוהמת. פברואר

 נמל
 פינוי קרקע מזוהמת. מרץ

 "ערדג דגי איכות בע"מ"

 כנית חפירה ודיגום מוודא.ת פברואר

 חפירת קרקע, דיגום ערימות ודיגום מוודא.  אפריל נמל

 מזוהמת.פינוי קרקע  מאי

 נמל סקר קרקע משלים. אוקטובר חוות מכלים

 גן יבנה סיכום פיילוט לשיקום קרקע. מרץ "לוןאדור "תחנת דלק 

 אדמה אגן בע"מ

 .השלמת סקר סיכונים מרץ

 אשדוד

 

לפני ואחרי מערכת  1דיגום קידוח נ.ג. חודשי

 הטיפול.

 דיגום קידוחי ניטור מי התהום . אפריל

 מפעל.להתקנת באר הפקה חדשה דרומית  

תכנית  לפיילוט לבחינת סוגים שונים של 

 פחם פעיל.
 

          

 טיפול בזיהום היסטורי   חפירה ופינוי קרקע במפעל פעיל                                
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 הישנות של אשדוד החמצוןסקר קרקע ובוצה בבריכות תמונות 

 ערימות בוצה שנערמו אחרי שריפה                                              ת בוצהודיגום ערימ                 

 
 איבחון שכבת הבוצה וקרקע בבור חפירה                          אופיני לבריכותוקרקע חתך בוצה                

 

 

   םיעדי

 הגורמים לזיהום קרקע ומים.עסקים הגברת  האכיפה על  .1

 במפעלים בהם קיים זיהום. ,לטיפול בקרקע מזוהמת ומי התהום ,פיקוח וליווי פרויקטים .2

 מזוהמת.הקרקע הפינוי עד לטיפול באירועי דליפת צינורות דלק  .3

 השלמת מאגר מידע על אתרים מזוהמים או חשודים בזיהום קרקע. .4
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4

3

1 8

1

אשדוד

ברנר

גדרה

גן יבנה

חבל יבנה

נחל שורק

1

24

46

A

B

C

 

 רישוי עסקים
 כללי:

 בקשות לרישיונות עסק. 88טופלו  2017במהלך שנת 

 עיקר ההפניות התקבלו מעיריית אשדוד בה מרוכזים אזורי התעשייה העיקריים מבין שטחי התעשייה ברחבי האיגוד.

 לפי חלוקה בין הרשויות החברות באיגוד:  2017התפלגות הפניות שטופלו במהלך שנת  :1תרשים מספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :A,B,Cבאשדוד לפי סיווג  2017התפלגות  הפניות שטופלו במהלך שנת  :2תרשים מספר 

A,B - .פריטים בהם נותן האישור הוא המשרד להגנת הסביבה 

C - .פריט בו נותן האישור הוא האיגוד 
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 :2017פירוט הפריטים שטופלו במהלך שנת  :1 טבלה מספר

 

 כמות תיאור מספר סיווג
 אשדוד

A 10.14 2 ייצורם, עיבודם –מוצרי מתכת  א 

B 1.2 1 ייצור -  קוסמטיקה, רוקחות, בריאות א 

B 2.2  6 תחנת דלק -דלק ואנרגיה   א 

B 3.5 1 ועיבוד ייצור -  חיים ובעלי חקלאות א 

B 4.6 מחומרי גלם מן החי  -ייצורו, עיבודו -מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם א
טונות ליום; מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור  5ביכולת ייצור העולה על 

 טונות ליום 50העולה על 

1 

B 5.1 2 ומיון מעבר תחנת - ופסולת אשפה א 

B 5.1   1 טיפול בפסולת –אשפה ופסולת  ג 

B 5.3 1 טיהורם - עיבודם - וקולחין שפכים א 

B 8.4 1 נוסעים מסוף -  ותעבורה רכב ב 

B 10.7 2 הכנתם, ייצורם, עיבודם -חומרי גלם, מוצרי בנייה מוגמרים  א 

C 4.3  3 לבשר, דגים, עופות ביצים ומוצריהם  -בית קירור   א 

C 4.3 3 למזון אחר ומרכיביו  –בית קירור  ב 

C 4.4 5ביכולת ייצור שאינה עולה על  - פירוקם, עיבודם, גירומם -בשר, עופות, דגים  ז 
 טונות ליום

5 

C 4.6 מחומרי גלם מן החי  -ייצורו, עיבודו -מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ו
טונות ליום; מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור  5ביכולת ייצור שאינה עולה על 

 טונות ליום 50שאינה עולה על 

5 

C 5.1 1 איסופה, הובלתה -אשפה ופסולת  ב 

C 7.7 1 כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי ח 

C 8.4   1 הסעת נוסעים  -רכב ותעבורה   א 

C 8.8 1 השכרתם, אחסונם -כלי שיט  א 

C 8.9  7 מכונאות כללית, פחחות וצביעה -רכב ותעבורה  א 

C 10.7 1 ושיש אבן ועיבוד יצור  -חומרי גלם לבנייה  ג 
C 10.9  7 סל""פריט 
C 10.10 1 אחסונם -חומרים מסוכנים  -תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים  ב 
C 10.14 3 מסגריה   ג 

C 10.16  2 ייצור רהיטים  -עץ ומוצריו  ב 

 ברנר

C 4.6 מחומרי גלם מן החי  -ייצורו, עיבודו -מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ו
טונות ליום; מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור  5ביכולת ייצור שאינה עולה על 

 טונות ליום 50שאינה עולה על 

3 

C 5.1 1 איסופה, הובלתה –אשפה ופסולת  ב 

 גדרה

C 3.4 1 מכירתם -חומרי הדברה  ג 

 1 מסעדה -בית אוכל  א 4.2 

C 10.10 1 אחסונם -חומרים מסוכנים  -תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים  ב 

 גן יבנה

B 2.2 1 תחנת דלק -דלק ואנרגיה   א 

C 10.10 1 אחסונם -חומרים מסוכנים  -תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים  ב 
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 חבל יבנה

B 4.6 א מחומרי גלם מן החי  -ייצורו, עיבודו -מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם 
ייצור  טונות ליום; מחומרי גלם מן הצומח ביכולת 5ביכולת ייצור העולה על 

טונות ליום 50העולה על   

1 

C 4.3 ב למזון אחר ומרכיביו –בית קירור    1 

C 4.6 ו מחומרי גלם מן החי  -ייצורו, עיבודו -מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם 
טונות ליום; מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור  5ביכולת ייצור שאינה עולה על 

ליוםטונות  50שאינה עולה על   

2 

C 5.1 ב איסופה, הובלתה –אשפה ופסולת    1 

C 10.9 "1 "פריט סל 

C 10.16 ב ייצור רהיטים -עץ ומוצריו    2 

 נחל שורק

B 2.2 1 תחנת דלק -דלק ואנרגיה   א 

 
 

 יעדים

 .2017השלמת הטיפול בפניות שהתקבלו במהלך שנת  .1

 האיגוד לרבות עסקים בינוניים וקטנים.מעקב אחר העסקים הטעונים אישור איכות הסביבה בתחומי  .2

 .Bסיוע למחוז דרום של המשרד להגנה"ס בביצוע סיורי פיקוח בעסקים מסיווג  .3

 יום עיון בנושא מניעת ריחות מבתי אוכל.עריכת  .4
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 רעש
 

 ותקנותיו : 1961חוות הדעת של האיגוד בנושא מניעת רעש  ניתנת בכפוף לחוק למניעת מפגעים, 

 1990 -ם )רעש בלתי סביר(, התש"ן עיתקנות למניעת מפג 

 1992 - תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג 

 2011 - תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש()תיקון(, התשע"א 

 חוקי עזר מקומיים 

 

 :די רעש פועל האיגוד בשני מישוריםלמניעת מטר

 על בניית מתקנים חדשים בתעשייה  פיקוח .1

מוסדות עירוניים בהתאם לדרישת מתכנן /מפעליםשהוגשו ע"י  וד נבדקים סקרים/נספחים אקוסטייםבאיג

 האיגוד כתנאי לקבלת היתרי בנייה למתקנים חדשים. 

 ול בפניות ציבור בנושא מטרדי רעשטיפ .2

הטיפול כולל התרשמות  מוסדות ציבור.ודי מפעלים, עסקים האיגוד מטפל בתלונות מטרדי רעש הנגרמים על י

ן, כתיבת דו"ח  מסכם עם בקשה להסרה ו/או הפחתת ממקור הרעש, ביצוע מדידות מפלס רעש בבית המתלונ

 מטרדי רעש במידה וקיים.

פניות ממועצות  18-פניות מתושבי אשדוד ו 64 ןמתוכפניות בנושא מטרדי רעש.  82טופלו  2017במהלך 

  נמצאות בתחום הפעילות של האיגוד.מקומיות ואזוריות ה

נמצא בשיתוף פעולה עם מחלקת אכיפה סביבתית רעש בנושא מטרדי טיפול בפניות ה 2017החל מספטמבר 

 צוות פקחים מיומן ומכשיר למדידת עוצמות הרעש.  מחלקהל .של עיריית אשדוד

 

 :ואופן הטיפול בהם להלן סוגים של מטרדי הרעש

 מפעלים

. עבודות החדשנמל הצפוני באשדוד ומבניית ההתקבלו תלונות על רעש מפעילות המפעלים באזור התעשייה 

 במועדים ןביצוע את מחייבת הציבורית ןחשיבותש ותעבודבנמל הדרום הוגדרו כ )כלונסאות( החדרת שיגומים

כפוף לשימוש באמצעים להפחתת מפלסי הרעש, לרבות  ביצוע העבודות. שעות הלילה וימי מנוחה - רגישים

העבודה בבניית הנמל  ה משטרומדרישתנו, שונ ואלכתוצאה מפניות כלי עבודה מיוחדים ומיסוך אקוסטי. 

  .מטרדי הרעשאת ם החדש במטרה לצמצ

 עסקים

פריקת סחורה  משאבות, מערכות קירור, מדחסים,מערכות אלקטרומכניות כגון התקבלו תלונות על רעש מ

חלק מבעלי בתי העסק טיפלו במטרדי הרעש לשביעות רצון המתלוננים. . בשעות מנוחה, רעש ממנדפים וכד'

 .הסרת המפגעהטיפול בם/פיקוח להמשך טופלו נשלחה בקשה למחלקת רישוי עסקילגבי העסקים שלא 

 מוסדות חינוך 

ובחופשת קיץ.  השמעת מוזיקה בהפסקות ,התקבלו תלונות על מטרדי רעש חזק בעת הפעלת פעמון בית הספר

מפלסי הרעש פרט את רמות חינוך הממשרד ההנחיות החוק וחוזר מנכ"ל  ונשלחות מפלסי רעש בוצעו מדידו

 .לכל המנהלים המותרים
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 אירועים מות אול

מי באול חזקה המושמעת יקהממוז הקרובה הסביבה לתושבי שנגרמיםהתקבלו תלונות על מטרדי רעש 

ונכתבו הנחיות לביצוע הצעדים הנדרשים להסרת  נים. בוצעו מדידות בבית המתלונהםל ומחוצה אירועים

 המטרד. 

 אתרי בניה

בניה בשעות יר הנגרמים מהפעלת מתקנים וציוד מטרדי רעש מאתרי בניה ברחבי הע עלהתקבלו תלונות 

 דרישות החוק ותקנותיו הועברו לידיעת מנהלי האתרים. .בחוק ובתקנותיומותר ל בניגודהמוקדמות 

 תחבורה

 של מהדרכים לרעש מהקריטריונים בוצעו מדידות בהן נתגלו חריגות ,התקבלו תלונות על רעש מתחבורה

עיריית אשדוד בתשתיות למחלקת התוצאות הועברו  .מכבישים רעש תקני לקביעת משרדית הבין הוועדה

 לרעש מכבישים.עם המלצה לביצוע סקרים אקוסטיים לעמידה בקריטריונים יחד  ,משרד התחבורהלו

 מפוח עלים

עיריית אשדוד שהנחתה את מחלקת נטיעות בל המגורים הופנוהפעלת מפוח עלים בשכונת שימוש ועל  תלונות

הונחה הקבלן להימנע לחלוטין  ,במקביל. לשלוח בזמן אמת פקח לאכיפת תקנות החוקהעירוני המוקד 

 מפוח עלים.בבשימוש 

 בתים פרטיים 

האיגוד אינו מטפל בתלונות מסוג זה. פניות  בנושא מזגנים, שיפוצים, הפעלת מוזיקה, נביחות כלבים וכד'. 

 .חוק ודרכי הפעולה העומדים לרשותםבר ונשלח חומר המפרט את תקנות הלכל המתלוננים הוס

 

 

 : התפלגות פניות בנושא רעש לפי סוג המטרד1תרשים מס' 

 -  לחוק ותקנות למניעת מפגעים/ בדיקת סטטוס הפניה בנוגעפניות לקבלת מידע כללי 

 

 

 

 

 

5%

2%

5%

27%

21%

17%

6%

8%

4%

5%

אזעקה

אתר בניה

תחבורה

אלקטרומכנית בעסק' רעש ממע

רעש מפעילות במפעלים

מוסדות חינוך

כללי*

אירועים/מוזיקה

מפוח עלים

שכן
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 ממפעלים באזור התעשייה באשדודקביעת מפלסי הרעש במושב ניר גלים הנובעים סקר אקוסטי ל .3

 התעשייה מאזור רעש על גלים ניר תושבישל  תלונותובהמשך ל 2016-ממצאי הסקר האקוסטי מעקבות ב

אזורית חבל ה מועצההו האיגוד בשיתוף פעולה בין. הסקר נערך סקר אקוסטי נוסף בוצע, של אשדודהצפוני 

לקבוע מפלסי  יתההי הסקר. מטרת (אקוסטי יעוץ קומפורט) צוקרמן אלכס האקוסטיקה מהנדס ע"י ,יבנה

 התקנת ,לרבות. לאחר נקיטת צעדים להפחתת הרעש לים באזור תעשייה הצפוניהנובעים מהמפע רעש

 רועשים והפסקת ארובות בשעות הלילה. ומתקנים לציוד אקוסטיים יגונים, הרכבת מלארובות קול משתיקי

 קריטריוניםמ ומפלס הרעש אינו עולה-בטיפול במקורות הרעש חל שיפור משמעותי  בהתאם לממצאי הדו"ח,

 בשגרה ובבניין בו בוצע הניטור. 1990 ן''התש(, סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת תקנות י''עפ המותר רעששל ה

 

 הסביבה להגנת המשרד של רעש מניעת כנס .4

של  וקרינה רעש תלמניע האגףהכנס אורגן ע"י  .ומניעתם רעש מפגעי בנושא כנס נערך 26.04.17 בתאריך

" לשקט הזכות" הפייסבוק קבוצות, המקומי השלטון מרכז, ז"מלר עמותת ובשיתוף הסביבה להגנת המשרד

ברשות,  האזרח על הרעש השפעת בנושא העבירו הרצאות בתחומם מומחים ".רעש מטרדי נגד אזרחים"ו

 .בתחום והאכיפה החקיקה וסקירת הרעש במפגע לטיפול היום הקיימות האפשרויות

 

 יעדים

 .טיפול שוטף בתלונות רעש 

  אקוסטייםחות וסקרים דו"של בדיקה. 

 בהפחתת מטרדי הרעש במושב ניר גלים. הטיפול מעקב 
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 שים )מכוני טיפול בשפכים("ומט םשפכי

 כללי . 1

שייה והשפכים הסניטאריים הנוצרים משפכי התע 87%כ  כן,מדינת ישראל מתייחסת לשפכים כאל משאב טבע ול

 בישראל מושבים להשקייה חקלאית בלתי מוגבלת.

 

יה בהם איכות רוב השפכים הנוצרים בשטח האיגוד מוזרמים למכוני טיהור שפכים. עסקים ומפעלי תעשי

 לאתרים המורשים על פי כל דין. ים לפנותם נדרש ,השפכים אינה מתאימה להזרמה למכוני טיהור

האיגוד מבצע פעילות סדירה של פיקוח בתחומו. בשפכים ש מכוני הטיפולאחר פעילות שוטף  האיגוד עוקב באופן

אכיפה פיקוח ועם פעילויות  , בשילובודוביקורת על מפעלים, שתורמים שפכי תעשיה למערכות הביוב ברחבי האיג

 המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. תאגידי המים, שמבצעות רשויות האיגוד, 

 

 . איכויות השפכים אחרהשוטף המעקב לפי ממצאי  ,מול מפעלים ספציפיים האכיפה מאמציהאיגוד מרכז את 

ר הכללי: מצבו של המט"ש המקבל את תוך התייחסות להקש מתבצע התעשייתייםהטיפול במקורות הזיהום 

היעדים  י(, סוגוכד' בריכות, שפכי המפעל, סוג החקלאות המשתמשת בקולחים, שלבי ביניים עד לשימוש )מאגר

 .  ומדיניות התאגידים והרשויות המקומיות את השפכים )ים, נחל, אקוויפר( לקבלהאחרים שעלולים 

נמצא אלה התקנים ומספרם של המ ,בשטח המפעלהפועלים  ,פולטי-למפעלים רבים בשטח האיגוד יש מתקני קדם

  .במגמת עליה

 

האיגוד לוקח חלק פעיל בהחלטות הנוגעות למתן היתרי הזרמה לים ומשתף פעולה באופן מלא עם  כמו כן, 

 .היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

לשטח ומלווה את תהליך הטיפול  רכז האיגוד יוצא מערכות הביוב הנמצאת בשטח האיגוד,תקלה באחת מבעת 

מוודא  הרכז ואיכותו. ובתקלה מתחילתו ועד סופו. במידת הצורך נלקחת דגימה מהנוזל על מנת לאבחן את מקור

 כי לאחר סיום הטיפול בתקלה המצב הוחזר לקדמותו.

 

יו לגבי החיבור לקום בשטח האיגוד ומנחה את בעל מתוכנןמלווה מפעל חדש ה , לרבות רכזת השפכיםצוות האיגוד

שינוי . תנאים ברישיון העסקהיתר בניה וב למערכת הביוב והניקוז לפי הצורך. כמו כן, צוות האיגוד שותף בכתיבת

 תהליך קיים המשפיע על השפכים זוכה אף הוא להתייחסות וליווי מתאימים.ב

 

וד ערים, משרד הבריאות, "פורום שפכים" המאגד בתוכו את נציגי המשרד להגנת הסביבה, איג האיגוד מקיים

ולפעול יחד מול העסקים לדון בנושאים משותפים במטרה  "יובלים" המים ותאגיד המים, רשות עיריית אשדוד

 הבעייתיים.
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 שפכי תעשיה. 2

 סוגי פעילות: 3מול המפעלים מתבססת בעיקר על השוטפת העבודה 

 

 בדיקות שפכים. 1

  וף המשרד להגנת הסביבהבשית נערכות ע"י צוות האיגודהבדיקות. 

 את מט"ש אשדוד. יםהמפעיל"  יובלים"נציגי תאגיד המים  נערכות ע"י אשדוד בדיקות מט"ש  

  מתבצעות ע"פ קובץ תקנות כללי של  "יובלים"של תאגיד המים והביוב  בדיקותה 2011החל מסוף שנת

 . תאגידי מים וביוב

  .דיגומי שפכים 200 מעל נערכו  2017במהלך שנת 

 

 סיורים בשטח. 2

 .סיורי היכרות להכרת מפעלים חדשים 

 ו.שיפורים שנדרשהביצוע  מעקב אחרל וסיורי פתע סיורי ביקורת 

  ואזרחים. רשותסיורים לפי קריאות המתקבלות מגורמים שונים: המפעל עצמו, פקחי 

 

 ביקורת תקופתית. 3

 שיון.יהרתנאי ל פי שיון עסק, כולל דיווחי המפעל המחויבים עיביקורת עמידה בתנאי ר 

 אל יעדים מורשים.היא מפונה על ידי קבלנים מורשים ביקורת על פינויי פסולת נוזלית ווידוא ש 

 

 מפעל השיפור הטיפול בשפכי . 3

 שלבי הטיפול במפעל בעל זרמי שפכים בעייתיים הם: 3.1

 זיהוי המפעל כגורם בעיה. .א

 הגדרת הבעיה. .ב

 את פתרונות ע"י המפעל.ימצ .ג

 יישום נאות.פיקוח על  .ד
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 . פיילוט למציאת גורם מזהם4

 הזרם ע"י התקנה של דוגם מורכב חכם. ורדמזהם במהגורם וא את המצבמטרה להאיגוד ביצע פיילוט  2017בשנת 

 הפיילוט תוכנן להתבצע במהלך חודש ימים בלבד בשתי נקודות, בכל נקודה כשבועיים.

 :נקודה ראשונה

 הנקודה קולטת את כל המוסכים ברחוב ואת מחלבת גבינות כפר. -קו המאסף של רחוב המתכת

 .15.11.2016-01.12.2016  תקופת המצאות הדוגם:

 בתקופת המצאות הדוגם בשוחה היו בעיות טכניות רבות עם הסנסורים השונים.

 

 נקודה שנייה:

ה, העסק שביט, א.ד הנקודה קולטת את עסקי המוסכים ברחוב היציק -הקו המאסף של רחוב היציקה והקיטור

 פירוק עופות ומעיין משקאות

 01.12.2016-27.12.2016  תקופת המצאות הדוגם:

 

נקודות  שתיעקב בעיות טכניות רבות במהלך הנקודות הראשונות הפרויקט התארך לכחודשיים ונוספו לו עוד  •

 חדשות:

 

 נקודה שלישי:

 מאסף את רחוב היציקה והקיטור. בצינור יציאה מהעסק א.ד פירוק עופות בתוך השוחה של קו ה

 27.12.2016-11.01.2017  תקופת המצאות הדוגם:

 

 נקודה רביעית:

 צינור יציאה מהעסק גבינות הכפר בתוך השוחה של קו המאסף את רחוב המתכת. 

 11.01.2017-26.01.2017  תקופת המצאות הדוגם:
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 :סיכום החריגות

 יה למצוא בנקודה האחרונה. ניתן ה האקוטיותאת החריגות 

 

 pHחריגה ב  חריגה במוליכות שעה תאריך

15.01.2017 07:35 - 4.1 

15.01.2017 10:34 - 4.1 

17.01.2017 02:44 7584 - 

20.01.2017 03:09 12272 - 

22.01.2017 02:44 6344 - 

22.01.2017 02:56 17792 - 

22.01.2017 03:19 14080 - 

23.01.2017 05:19 7096 - 

26.01.2017 13:27 4504 - 

 

 

 CODמג"ל של  6700קחה הדוגמה שנשאבה למעבדה ונמצא ערך של נל 15.01.2017בתאריך  •

 מתקנות כללי תאגידי מים וביוב. 8ערך זה גבוה יותר מפי 

 

 לסיכום:

רים, אשר גרמו של אי פעילות של הסנסובהפיילוט ידענו בעיות טכניות רבות,  בראשית צריך לקחת בחשבון כי 

לבעיה בזיהוי המזהם. האיגוד התבסס על ידע שנרכש עם השנים ולכן בהמשך הפיילוט שהתארך הדוגמים הוצבו 

 במעלה הזרם.

 ניתן להגיד כי הפיילוט אכן הראה כי נכון לשים את הדוגמים במורד הזרם ולעלות במעלה עד לגורם המזהם.
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 הסקטורים השונים בתעשייה .5

כדי לבחון את הבעיות בסקטורים השונים וכדי  סקטורים שונים 12 -את תעשיית העיר אשדוד ללק האיגוד חי

 לקבוע את יעדי הטיפול.

 מוסכים גדולים. 7 -כההתייחסות בסקטור זה ל  -מוסכים .1

 מפעלים בתחום. 2 -ההתייחסות בסקטור זה ל -מפעלי מחזור מתכות ועופרת .2

 מפעלים. 5 -ההתייחסות בסקטור זה ל -מפעלי כימיה .3

 מפעלים אשר מחולקים לתתי סקטורים.  12 -כלסקטור ההתייחסות ב -מפעלי מזון .4

 .משקאותמפעלי  -

 .מפעלי ייצור ועיבוד דגים -

  .מפעלי מזון -

 .אחתההתייחסות בסקטור זה למשחטה  -ותמשחט .5

 ההתייחסות בסקטור זה למפעל אחד. -מפעלי פרמצבטיקה .6

 בסקטור זה  למפעל אחד. ההתייחסות -מפעלי ציפוי מתכות .7

 .מפעלים 2-לההתייחסות בסקטור זה   -קוסמטיקה ותמרוקים  .8

 תחנות דלק שונות. 28 -ההתייחסות בסקטור זה  ל -תחנות תדלוק .9

 ההתייחסות בסקטור זה למפעל אחד. -מפעל עיבוד שפכים .10

 ההתייחסות בסקטור זה למפעל אחד. -מפעל התפלת מים .11

 

 תוצאות הדיגום .6

ומחלקן  הרכז מנתח את תוצאות הדיגוםנדגם בפרמטרים האופיינים לסקטור שאליו הוא שייך.  /עסקכל מפעל

 לשלוש קבוצות שונות.

 המפעל/העסק עומד בתנאי רישיון העסק. -תוצאות תקינות .1

המפעל/ העסק לא עומד בתנאי רישיון העסק. הפרמטרים החורגים הינם פרמטרים אשר  -תוצאות חריגות .2

 ניתנים לטיפול ע"י המט"ש העירוני.ו פי כללי תאגידי המים והביוב-למוגדרים כחריגים ע

המפעל/העסק לא עומד בתנאי רישיון העסק. הפרמטרים החורגים הינם פרמטרים  -תוצאות אסורות .3

 פי כללי תאגידי המים והביוב.  -האסורים להזרמה למערכת הביוב הציבורית כלל על
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 דיגומי השפכים בכלל הסקטורים באשדוד )באחוזים(:התפלגות תוצאות  :1תרשים מס' 

 

 

 

 התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור "מוסכים" באחוזים: :2תרשים מס' 
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 התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור "מפעלי כימיה" באחוזים: :3תרשים מס' 

 
 

 

 י מחזור מתכות ועופרת" באחוזים:התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור "מפעל :4תרשים מס' 
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 " באחוזים:מפעלי מזון, משקאות ועיבוד דגיםהתפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור " :5תרשים מס' 

 
 

 

 " באחוזים:מפעלי פרמצפטיקההתפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור " :6תרשים מס' 
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 " באחוזים:תחנות תדלוקהשפכים בסקטור "התפלגות תוצאות דיגומי  :7תרשים מס' 

 
  

 

 " באחוזים: מפעלי קוסמטיקה ותמרוקים התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור " :8תרשים מס' 
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 משחטות " באחוזים: התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור " :9תרשים מס' 

 

 

 

 

 ציפוי מתכות " באחוזים: התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור " :10תרשים מס' 
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 עיבוד שפכים " באחוזים: התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור " :11תרשים מס' 

 

 

 

 התפלת מים " באחוזים: התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור " :12תרשים מס' 
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 ים והדיגומים בסקטורים השוניםריכוז העסק :1טבלה מס' 

 

 הסקטור
כמות המפעלים 

 בסקטור

כמות 

דיגומים 

 בסקטור

דיגומים תקינים בכל 

 סקטור

 15 23 7 מוסכים  

מפעלי מחזור מתכות  

 ועופרת 
2 17 11 

 11 35 5 מפעלי כימיה  

מפעלי ייצור מזון,  

 משקאות ועיבוד דגים 
12 39 12 

 2 4 1 משחטות  

 10 11 1 פטיקה מפעלי פרמצ 

 5 1 מפעלי ציפוי מתכות  
4 

 

מפעלי קוסמטיקה  

 ותמרוקים
2 11 2 

 5 5 1 מפעל עיבוד שפכים

 6 6 1 מפעל התפלת מים

 42 53 28 תחנות תדלוק 
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 תלונות/תקלות בשטחי האיגוד .7

 .בהן האיגוד היה יועץ ושותף לדרך הטיפול /תלונותתקלות  :2טבלה מס' 

 שם המפעל/המטפל תאור התקלה התקלה מקום תאריך

 בנייה-מועצה אזורית חבל יבנה 30.01.2017
זרימת נוזל החשוד כדם 
לכיוון מועצה אזורית 

 חבל יבנה.
 חממות כהן ריבוי בע"מ

 עייש-בני 22.02.2017

גלישת שפכים משטח 
התחנה לוואדי הסמוך 

 2כתוצאה שריפה של 
 משאבות

 תאגיד מים וביוב אזורי תמר

 יבנה-גן 28.02.2017
גלישת שפכים משטח 
 התחנה לוואדי הסמוך 

 יבנה"-תאגיד מים וביוב " מי

 מועצה אזורית גדרות 03.03.2017
קבלת קצף בתחנת 

 שאיבה בכפר מרדכי 
 מרפת של חזן או קבלה

 מועצה אזורית גדרות 09.03.2017
קבלת קצף בתחנת 

 שאיבה בכפר מרדכי 
 מרפת של חזן או קבלה

 עייש-בני 29.06.2017

כתוצאה מפגיעת צוות 
עובדים של חברת 

החשמל בקו חשמל תת 
קרקעי ברחוב החיטה, 
הופסק החשמל לתחנת 

שאיבת השפכים 
הדרומית (רח' החיטה) 

בבני עי"ש, ושפכים 
גולמיים החלו זורמים 
לתעלת הניקוז לכיוון 

 מושב חצב.

 תאגיד מים וביוב אזורי תמר

 עייש-בני 04.07.2017

שפכים גולמיים  גלישת
מתחנה ראשית בני עי"ש 
לתעלת ניקוז באגן נחל 

 לכיש.

 תאגיד מים וביוב אזורי תמר

 יבנה -מועצת אזורית חבל 15.11.2017
גלישת שפכים מתחנת 

נווה מבטח לשטח 
 קבוצת יבנה

 מועצה אזורית באר טוביה

 יבנה -מועצת אזורית חבל 03.12.2017
גלישת שפכים מתחנת 

טח נווה מבטח לש
 קבוצת יבנה

 מועצה אזורית באר טוביה

 יבנה -מועצת אזורית חבל 04.12.2017
גלישת שפכים מתחנת 

נווה מבטח לשטח 
 קבוצת יבנה

 מועצה אזורית באר טוביה

 יבנה -מועצת אזורית חבל 27.12.2017
גלישת שפכים מתחנת 
סניקה ניר גלים לוואדי 

 הסמוך
 ניר גלים
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 ש(מכוני טיפול בשפכים )מט" .8

 מט"ש אשדוד )אשדוד( .1

 5,000 -מ"ק שפכים ליום, מתוכם כ 31,000-46,000-בכמות של כמט"ש אשדוד קולט את שפכי העיר אשדוד 

מנפח כלל השפכים המגיעים למט"ש. אין למט"ש אשדוד  15-20% -כהמהווים מ"ק/יום הם שפכים תעשייתיים 

 תורמי שפכים חקלאיים. 

שלושה המורכבת מ", carouselאנוקסית בתצורת "-אירוביתקונבנציונלית המט"ש הוא מערכת בוצה משופעלת 

בוצה  ולכיעכ"א בסה"כ, כולל טיפול קדם, הצללת בוצה שניונית,  מ"ק 12,000אירוביים/אנוקסיים בנפח מודולים 

 ק לשימוש חקלאי.  ולי, וסה באמצעות צנטריפוגהטי, סחמעכלים( 2) אנאירובי

  .תקולחי המט"ש שניוניאיכות 

רוב קולחי המט"ש מיועדים להשקיה חקלאית, והם מוזרמים למאגר משתמשי קולחי אשדוד )"מאגר 

 המשתמשים"( וממנו לשימוש חקלאי. 

  .מבחינת עומסים אורגניים, עומסי חנקן ועומסי מלחיחסית שפכים קשים  השפכים הגולמיים הם

שפעה השלילית של רכיב שפכי התעשיה בכלל הטיפול במפעלים במסגרת האיגוד מתמקד בנסיון לצמצם את הה

 השפכים הנכנסים למט"ש.

לצורך הרחבתו והוספת מתקני חיטוי לקבלת  שדרוג המט"שתחיל בהתאגיד המים והביוב, "יובלים",   2016בשנת 

  .קולחין באיכות שלישונית

 נשג"ב )מועצה איזורית נחל שורק( מט"ש .2

מ"ק ליום של ביוב סניטרי בעיקרו, המגיע ממועצה  7,900 -כ ב מטפל בספיקת שפכים נכנסת של"מתקן נשג

 שורק, ישובי המועצה האזורית גדרות, נחל מקומית גדרה, מועצה מקומית בני עי"ש, ישובי המועצה האזורית

 בסיס תל נוף, ומתחם "זרעים גדרה". קדרון,

ממפעל "פאלאס" למוצרי היגיינה  ,במספר יישובים שפכים שאינם סניטריים מגיעים כיום למתקן מרפתות מחלוב

 . ומחדר האוכל בקיבוץ חפץ חיים ""לילות קסומים מאולם האירועים אישית בקיבוץ חפץ חיים

בשיטת המתקן החדש בנוי נבנה בצמוד למאגרים הקיימים.  בניה והנדסה בע"מ, חב' שטאנג המתקן החדש של

  ופעלת.בוצה מש

 . כבריכות חירום בלבד תשמשומבריכות החמצון הישנות 

 באיכות שלישונית. עומדיםקולחי המתקן באופן מלא ו עובדהחדש  ש"המט 2015 מיוני

 )מועצה איזורית ברנר( עמב"רמט"ש  .3

צה שפכי רוב הישובים במועיום של ל "קמ 9000 -כברנר ומטפל ב מועצה אזוריתנמצא בתחום מט"ש עמב"ר 

באתר הוקמה מערכת סינון  .מושב בית גמליאלו האיזורית ברנר, ביחד עם שפכי קרית עקרון, מזכרת בתיה

מיקרון, סינון זה מתבצע לאחר הסינון הראשוני  100ראשוני נוספת. הסינון מתבצע ע"י מגוב בעל הפרדה של 

 הקיים.

 לאיכות הסביבהך תיאום עם איגוד ערים ותוהאיגוד עוקב, ביחד עם משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, 

  .פעילות המתקןאחרי דרום יהודה, 

 

http://www.shtang.co.il/he/
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 לטיפול בשפכים מקומייםמתקנים  .4

 כללי

במרחב הכפרי של האיגוד קיימים מתקנים קטנים, חלקם זמניים, המשמשים לטיפול בשפכים של יישובים שלא 

 התחברו למכון מרכזי. 

 

 מתקן ניר גלים )מועצה אזורית חבל יבנה( 

ובריכת ליטוש.  ורשתי בריכות שיקוע )אחת בפעולה + אחת בניקוי(, בריכת איוורבניר גלים בריכות חימצון, 

את שפכיו הסניטריים של המושב, את שפכי איזור התעשיה ניר גלים )הצמוד לאיזור  יםללוהשפכים הנכנסים כ

 . הנמל ומתצבאיזור  של ניר גלים מסחרהתעשיה הקלה של אשדוד( ואת שפכי איזור ה

 , מוזרמים להשקיה, תוך מיהול עם מי מאגר משתמשי קולחי אשדוד.  משתנהקולחי המתקן, באיכות 

  

 מתקן בני דרום )מועצה אזורית חבל יבנה(

ומטפל בהם באמצעות  ומאזה"ת בני דרום הממוקם בסמוך למחלף אשדוד המתקן מקבל שפכים ממושב בני דרום

  מוזרמים להשקיה תוך מיהול עם מי מאגר משתמשי קולחי אשדוד. הקולחים מי. פקולטטיביים קטניםאגנים 

 

 )מועצה אזורית חבל יבנה( זכאי-מתקן בן

 מטפלהמתקן . בן זכאידרום בשפכי רק  מטפלמתקן הבעקבות חיבור צפון מושב בן זכאי למט"ש יבנה כיום, 

 . שלישונילטיפול וצה משופעלת המתקן הוא מערכת ביום. ל מ"ק 100-150 -כב 

 מכך וכתוצאה יבנה לעיר המושב דרום שפכי את שיחבר שפכים קו בעיר יבנה יבוצע הבניה תוכנית קידום במסגרת

 (.כשנהיבוטל המט"ש )צפי הערכת ביצוע 

 

 מתקן קבוצת יבנה )מועצה אזורית חבל יבנה(

טיפול מתקן  שביניהן( מערכת משולבת של בריכות )שיקוע בהתחלה, וליטוש בסוףבנוי ממתקן קבוצת יבנה 

גבעת וושינגטון, ומוסד חינוכי  מכללת. המתקן מטפל בשפכים סניטריים מקבוצת יבנה, מקובעת  ביומסה בשיטת

הסמוך למט"ש, ומשפכים לא סניטריים מרפת הקיבוץ, מפעל חמוצים, מכבסה, ומפעל ביצי רבייה. סה"כ ספיקת 

 מ"ק ליום.  600 -השפכים היא כ

 

 

 ב וגן הדרום )מועצה איזורית גדרות( מתקן כפר אבי

מ"ק ליום.  500 -בלבד של כ-)שני תאים( בספיקה סניטרית SBRשפכי שני המושבים מטופלים במתקן בתצורת 

קולחי המתקן משמשים  ירודה ועל כן עתיד להסתגר.המתקן נמצא בשטח מושב כפר אביב. המתקן מתפקד ברמה 

 להשקיה.  
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 יעדים:

 .במגזר הכפריקנות תאגידי מים וביוב הטמעת תפיקוח אחר  .1

 המשרד להגנת הסביבה.מחוז דרום, עם תכנית דיגום שפכים בשיתוף  המשך -אשדוד .2

 .אשדודליווי תכנון פרויקט חיבורם למט"ש  -ניר גלים ובני דרום .3

 למט"ש יבנה.דרום המושב ליווי תכנון פרויקט חיבור  -בן זכאי .4

 ביצוע קו גרויטציוני וביטול מתקן כפר אביב.ויקט ליווי תכנון פר -מועצה אזורית גדרות .5

 ביצוע סיורים בעסקים ובמט"ש לפי התכנית הבאה: .6

 

 

  2018שנת לתכנית עבודה 

 כמות סיורים  עיר/מועצה

 77 אשדוד

 2 מועצה מקומית גן יבנה

 3 מועצה אזורית גדרות

 9 מועצה אזורית ברנר

 6 יבנה-מועצה אזורית חבל

 2 נחל שורקמועצה אזורית 

 1 מועצה מקומית גדרה
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 תכנון סביבתי

פעילות איגוד ערים לאיכות הסביבה בתחום התכנון הסביבתי מתמקדת בעבודת האיגוד עם הוועדות לתכנון 

ובנייה. המתכנן הסביבתי של האיגוד משתתף בישיבות הוועדות המקומיות והמרחביות כנציג השר להגנת 

תפקידו של המתכנן לייעץ לוועדות התכנון, הסביבה ומביע את עמדתו בכל נושא שקשור לאיכות הסביבה. 

לשמור ולהגן על האינטרסים הסביבתיים כפי שהם באים לביטוי בתכניות מתאר, תכניות מפורטות ותכניות 

חיים, מבני ציבור -להיתרי בניה של אזורי תעשיה, מפעלים, מחסנים, מתקנים הנדסיים, מבני משקי בעלי

 ומגורים.

זורי תעשיה או במתקני תשתיות, וכל תכנית אחרת שוועדת תכנון סבורה שעשויה כל תכנית בנייה הקשורה בא

ידי אנשי המקצוע באיגוד. כל מפעל המבקש -להיות לה השפעה על הסביבה או רגישות סביבתית נבדקת על

להצטרף לאחד מאזורי התעשייה בשטח האגוד נדרש להשתמש באמצעים הטכנולוגיים הזמינים הטובים ביותר 

(best available technology)   .על מנת לעמוד בדרישות הסביבתיות 

פרויקטים מורכבים נדרשים לעיתים להכנת "תסקירי השפעה על הסביבה" או "חוות דעת סביבתית". אלו 

 דוחות שמטרתם לנסות ולהעריך את ההשלכות הסביבתיות של הפרויקט בשלב תכנוני מוקדם.

 

 ישוי זמיןר –הרפורמה בחוק התכנון והבנייה 

שינויים וההתאמות המתחייבים ה וטמעו, השנה ה2014לחוק התכנון והבניה נכנס לתוקף כבר ב  101תיקון 

 בנהלי העבודה של וועדות התכנון. 

 פעימות: 3 -על פי השיטה החדשה, כל  בקשה להיתר בנייה מועברת לטיפולנו ב

דרישתם "מידע להיתר". בהתאם לרפורמה בשלב הראשון אנחנו מתבקשים למסור לעורכי הבקשות על לפי  .1

בחוק, המתכנן פונה לקבלת מידע להיתר עוד לפני שמסר או הכין תכנית כלשהי. עם הבקשה המתכנן רק 

קומות, או הקמת מבנה  15מגדיר בכמה מילים מה העבודה המבוקשת )לדוגמה, הקמת מבנה מגורים של 

. על סמך הגדרה זו על הוועדה לתכנון ובנייה והגורמים מ"ר(, גוש, חלקה, ומפת סביבה 5,000תעשייה בשטח 

החיצוניים המאשרים )כגון הג"א, כיבוי אש, איכות הסביבה ועוד( להמציא את מלוא המידע הרלוונטי, 

 ומידע זה הוא סופי  ומקיף לכל שלבי הטיפול בבקשה.

לבדוק, לאשר או לדחות,  את אנו מקבלים את קבצי התכנית, ונדרשים  –שלב בדיקת התכן  –בשלב השני  .2

יישום המידע שנמסר בשלב הקודם, הלכה למעשה בתכנית האדריכלית ובמסמכי התכנית; בתכנית 

 וכו'. ת קרינה, במתקנים ובפרטים שנדרשוהסניטרית, בתכנית ניקוז, בדוחו

 השלב השלישי הוא ביקורת לאישור תעודת גמר למבנה. .3

 

ידע תכנוני שנמסר מראש, חייב עבודת הכנה והתארגנות, שבוצעה הצורך לרכז את תנאי איכות הסביבה כמ

לאורך כל השנה. עד כה גיבשנו מסמכי עזר שלדיים, כמידע תכנוני למבני מגורים, למבני מסחר, ציבור, ומבני 

 תעשייה מסוגים שונים. המסמכים האלו מתגבשים, משתכללים ומתווספים תוך כדי העבודה השוטפת.

מצריכות אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה בשלב ההיתר הן בייעודי ושימושי הקרקע הבקשות שהגדרנו כ

הבאים: תעשייה, מסחר, מבנים משולבים מסחר ומגורים, מגדלי מגורים רבי קומות, תשתיות, מבני ציבור 

ר בקשות ומתקנים הנדסיים.  הרפורמה בחוק, ונהלי העבודה שנוצרו הביאו לכך שהוועדות מפנות לטיפולנו יות

 .2017בקשות להיתרי בנייה בשלבים שונים בשנת  142ותיקי בנייה מאשר בעבר. באשדוד בלבד טיפלנו ב 

 



100 
 

 

 אשדוד .1

 בדיקת היתרי בנייה

תעודת  4נמסר מידע להיתר, בוצעו בדיקות תכן לתכניות להיתרי בנייה ונבדקו מבנים לטופס   2017במהלך שנת 

ציבור, מבני מגורים, -תעשיה, מרכזים מסחריים, תחנות דלק, מבני-גמר. בין התרי הבניה שנבחנו היו מבני

 ומתקני תשתית.

 בין הפרויקטים המשמעותיים שטופלו בהליך של היתר בנייה:   

 בי קומות לשימושים משולבים: מסחר, משרדים, מלונאות ומגוריםמבנים ר 

 .היתרי בנייה במסלול פינוי בינוי 

 .מבני אחסנה ולוגיסטיקה בפארק נמלי ישראל ועורף הנמל 

 .שימושים חורגים באזורי התעשייה 

 

 נבדקו וניתנו הערות תכנוניות לתכניות מפורטות ותכניות מתאר. בין התכניות הבולטות:

  תכניות אלו עברו בדיקה של נספחי מיקרו  –תכניות התחדשות עירונית שכוללות מגדלי מסחר ומגורים

 לבניינים שהשפעתם על הסביבה פחותה. 5281אקלים והצללות. נדרשה עמידה בתקן 

 אזור תעשייה עתירת ידע דרומי. 

 .תכניות לפיתוח חוף הים 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית

כנית מתאר כוללנית, אשר תחליף את תכנית המתאר הסטטוטורית הוותיקה באשדוד שוקדים על הכנת ת

. במהלך השנה השתתפנו בוועדות ההיגוי שדנו בניתוח וקביעת מטרות התכנית ובחירה 1960משנת  313דג/

בחלופות. עיקר תרומתנו הייתה בסיוע פעיל בהכנת הפרק הסביבתי במסמכי העבודה. להלן עיקרי ההמלצות 

 תכנון שגובשו בפרק הסביבתי:ועקרונות ה

שמירה והמשך פיתוח של "החגורה הירוקה" שמתקיימת סביב לשטח העירוני הבנוי. החגורה הירוקה  .1

מורכבת מפארק לכיש שהוא פארק עירוני אינטנסיבי. המשכה ברצועת נחל לכיש )שחלקה חורג לשטח 

ם, חניון השקמים באזור תעשייה יבנה(, פארק עד הלום, אזור פארק גבעתי ומחלף עד הלו-שיפוט חבל

עתירת ידע דרומי ושולי הרובע המיוחד, פארק חולות אשדוד והדיונה, החוף הדרומי, והמשכה ברצועת חוף 

 הים המתחברת בשורש שובר הגלים של נמל אשדוד לפארק לכיש.

הקו  הוצע לגבש מדיניות סביבתית לאזורי התעשייה בעיר, אשר תקבע את פריסת השימושים בתוכם. .2

התכנוני המנחה מכוון להמשך פיתוחם של אזורי התעשייה שמצפון לנחל לכיש לתעשיות, תשתיות  ופעילות 

 נמלית, תוך שמירה והידוק של הבקרה הסביבתית. האמצעים שהוצעו:

הגדרת אזורים בתחום אזור התעשייה בהם יותרו תעשיות בעלות השפעות סביבתיות  - (zoning) "איזור" .א

יבטא התעצמות של שימושי תעשייה כבדה  "איזור"שונות. אזור התעשייה חולק לשישה אזורים ומערך ה

בעלת השפעות סביבתיות ככל שמצפינים ומתרחקים מאזורי המגורים והנופש בעיר. הרחקת המתקנים 

 מוש בחומרים מסוכנים באופן שלא יחפוף לרצפטורים ציבוריים.העושים שי
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כניסת מפעלים חדשים ותכניות להרחבת מפעלים קיימים תותנה בכך שלא  -בקרה סביבתית על שימושים  .ב

 תהיה החמרה של תמונת המצב הסביבתית הקיימת.

בעלי השפעה סביבתית באזורי התעשייה הצפוניים תינתן עדיפות לקליטת שימושים ותעשיות שהם 

 ומבקשים להתפנות מאזורי  התעשייה שמדרום לנחל לכיש.

תעשיות חדשות שיקלטו יכללו את הטכנולוגיות הסביבתיות המיטביות לצמצום השפעות סביבתיות על 

 אזורי מגורים ונופש מדרום לגדה הצפונית של נחל לכיש.

ם באמצעים לצמצום השפעות סביבתיות, כפי תעשיות חדשות יעמדו בתנאים וביעדים הסביבתיים, כמו ג

 שיוגדרו ע"י איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה.

 תחנות כוח נוספות ליצור חשמל יכנסו לאזור התעשייה באחת מהאפשרויות הבאות:

תחנות כוח חדשות בשטח תחנת כוח אשכול המהווה עתודת קרקע גדולה לנושא זה )באתר שתי יחידות 

 שנות שאינן פעילות למעט במקרי חירום או ביקוש מיוחדים(. ייצור מיו

תחנות כוח בקוגנרציה שמשולבות עם מפעלים קיימים, והקמתן תהווה שיפור של הביצועים הסביבתיים 

 הקיימים.  לא יותרו שימושים מקבוצת התעשיות הפטרוכימיות.

סטיים הקשורים לנמל, ומתקני אזור התעשייה ישמש עתודה קרקעית לקליטת תעשיות, שימושים לוגי

 תשתית, במענה לצרכים מקומיים ולאומיים.

 מניעת קונפליקטים פנימיים ושמירה על תנאים מתאימים לפעילות התעשייה: .ג

לא תותר כניסת שימושים מושכי קהל לאזורי התעשייה מצפון לנחל לכיש )בידור, אולמות אירועים, מסחר, 

למפעלים לעמוד בדרישות הסביבתיות כגון, במרחקי ההפרדה מבני ציבור רגישים(, במטרה לאפשר 

 מחומרים מסוכנים.

 

 

 יישום מדיניות תכנונית בנושא חומרים מסוכנים

האיגוד בוחן בקשות להיתרי בנייה לעסקים ומחסנים העוסקים בחומרים מסוכנים בהתאם למדיניות התכנונית 

הפעילות בחומרים מסוכנים מאזורי המגורים של עיריית אשדוד ואיגוד ערים. המגמה היא לבודד את 

מ' מאזורי  1500ומ"רצפטורים ציבוריים", ולהרחיקם לאזורי התעשייה שמיועדים לכך ומרוחקים מעל 

המגורים. במסגרת זו השתתף האיגוד בגיבוש מדיניות תכנונית לאזור התעשייה הכבדה, שעיקרה יהיה לאפשר 

ה שמדרום לנחל לכיש, תוך יצירת מנגנון הדרגתי ומתואם ליציאת כניסת שימושים מעורבים לאזורי התעשיי

לחוק התכנון והבנייה. בהתאם  78, 77גורמי הסיכון מהאזור. לאחרונה ניתן פרסום על הכנת תכנית לפי סעיפים 

, מדיניות האיגוד לאפשר באופן מבוקר אישור שימושים חורגים למסחר באזור התעשייה הכבדה והקלה, במידה 

רשים נשואי הבקשה אינם נמצאים בסיכון בפועל ממוקדי סיכון קיימים נכון להיום, באזור התעשייה. והמג

 במסגרת זו נבדקו ואושרו שימושים חורגים לסופרמרקטים, לאולמות תצוגה ומכירה לרכב ולמסחר אחר.

ל אשדוד, מיקדה את תשומת הלב באזור דרום עורף הנמל ונמ רובע פארק לכיש וקריית הספורטתכנית 

 ובסיכונים שנובעים ממסופי המטענים ומעבר מטענים מסוכנים בשטח שמשיק לנחל לכיש.

גם במצב הקיים, וגם במצב המתוכנן של התב"ע נמצאים בשטח קריית הספורט שימושי קרקע סטטוטוריים 

מוקדי שנחשבים ל"רצפטור ציבורי" )כהגדרתו בהנחיות המשרד להגנת הסביבה למרחקי הפרדה נדרשים מ

סיכון נייחים(. מרחקי ההפרדה שנדרשים הם בהתאם. במהלך השנה החולפת נשלחו מכתבי התראה ויידוע לכל 

 העסקים המחזיקים חומ"ס בעורף הנמל.

מסוף המטענים אוברסיז קומרס שבעורף נמל אשדוד, הגיש סקר הערכת סיכונים ותכנית ניהול סיכונים 

 .לתחום פארק נחל לכיששכוללת הרחקת מעגלי הסיכון אל מחוץ 
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הגיש דו"ח הערכת סיכונים ותכנית ניהול סיכונים למשרד  להגנת הסביבה, אשר כוללת הרחקת   –נמל אשדוד 

 מעגלי הסיכון מחומרים מסוכנים המאוחסנים בנמל אל מחוץ לתחום פארק נחל לכיש.

שינוע מכולות הברום לנמל מתוכנן לעבור דרך מסוף הרכבת החדש, שמתופעל על ידי חב' פרידנזון. שינוי זה 

ירחיק את הסיכונים ממעבר קרונות הברום דרך מסילת הרכבת הדרומית שלאורך נחל לכיש. לביצוע בחודשים 

 . 2018הראשונים של 

 

 הוועדות המקומיות "שורקות" ו"זמורה" .2

נבדקו בשטח וניתנו הערות לתוכניות להיתרי בנייה, תכניות מפורטות, שימושים חורגים  2017במהלך שנת 

בשטח הוועדה המרחבית "זמורה". בין  43 -ו בשטח הוועדה המרחבית "שורקות",  45 -ותעודות גמר למבנים. כ

התכניות שנבדקו וטופלו מצויים מבני תעשייה באזורי תעשייה קיימים, מבנים חקלאיים לגידול בעלי חיים,  

 מוסדות ציבור, מחסנים לוגיסטיים ומבני מסחר ותחנות דלק.

 

 אסבסט .3

בנויים של אסבסט צמנט בהיתרי  אנחנו  מנחים את וועדות התכנון בדבר הכללת תנאים בנושא פרוק אלמנטים

בניה שכוללים הריסה או בניה במבנים קיימים שמכילים אסבסט צמנט. בכל פנייה שהייתה לאיגוד בנושא 

פעולת תחזוקה  –אסבסט, נערכה בדיקה בשטח וניתנה חוות דעת לגבי אופן הטיפול המומלץ באסבסט 

 מתאימות או פרוק ופינוי.

 

 

 (GIS)מערכת מידע גיאוגרפי  .4

. המערכת משמשת כלי תכנוני וכמאגר מידע המשרת את כל GISנמשך הפיתוח של שכבות הנתונים במערכת 

 פי הצורך. -ידי הפקת מפות נושאיות על-הרכזים באיגוד על
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  :1מפה מספר 

דגם תלת ממדי של מבנים )רובע ב' אשדוד(. הדגם מאפשר להעריך את הבינוי המתוכנן גם בממד הגובה,  

 ולבדוק השפעות של הצללות הדדיות בין מבנים, נקודות רגישות של הגברת רוחות וכד'.
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 סביבה חקלאית :2מפה מספר 

 .חקלאיים, מבני גידול בעלי חייםהמפה כוללת מידע על תעלות ניקוז, סוגי גידולים 

 מנוהל מידע עדכני לגבי משקי בע"ח, שכולל את סוג הגידול, היקף הגידול וכו'.  GISבמערכת 

המערכת מאפשרת לנו לנתח השפעות סביבתיות כגון תחום השפעת הריח מלולים ורפתות, המרחק לבתי 

 מגורים ושימושים רגישים אחרים, קרבה למקורות מים ועוד.
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 .תכנית מתאר כוללנית לגדרה :3מפה מספר 

מערבה(, והפיכת רח' הרצל לציר  40בתשריט תכנית המתאר ניתן לראות את הכביש העוקף )הסטת כביש 

 מסחרי עירוני; פיתוח אזור התעשייה הדרומי, והרחבת שטחי המגורים בכיוון מזרח ודרום.  

, ותחנת נוסעים שתשרת את אזור 7אורך כביש תכניות של הרכבת מדברות על הקמת מסילת רכבת חדשה ל

 התעשייה ואזור המגורים בגדרה
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 קרינה בלתי מייננת .5

ובקרבת שנאים ומוקדי שדות מגנטיים  דוחות מדידת קרינה בקרבת אתרים סלולריים, 14ערכנו   2017בשנת 

. מרבית הבדיקות ))תחנות בסיסאנטנות סלולריות  204בתדר רשת החשמל. סך הכול בתחומי האיגוד נמצאות 

כאחוזים בודדים מהתקן הסביבתי.   –שנערכו סביב אנטנות סלולריות, רמות הקרינה הסביבתית היו נמוכות 

במדידות של שדות מגנטיים בתדר רשת החשמל, נמצאו חריגות במספר מקרים. בהתאם, הוצאנו הנחיות 

שיתוף פעולה טוב עם חברת החשמל הוביל ומות. לצמצום החשיפה של הציבור לשדות המגנטיים באותם מק

 לפעולות של טיפול בקו מתח גבוה ברח' מיכקשווילי באשדוד.

חינוך. סה"כ בשנה החולפת  במסגרת העבודה על היתרי בנייה נבדקים דוחות סיכוני קרינה במבני ציבור ובמבני

קרקעיים, או לביצוע -דוחות כאלו, וניתנו המלצות מפורטות למיגון לוחות חשמל וכבלי הזנה תת 18נבדקו 

התאמות בתכנית החשמל על מנת להרחיק את מקורות הקרינה מקרבה של חדרים המשמשים לשהייה ממושכת 

מצב לא רצוי  של תלמידים, צוות או משתמשים במבנה. המטרה כמובן, היא למנוע מראש, על ידי תכנון נכון,

 של חריגות בחשיפה לשדות מגנטיים במבני החינוך והציבור החדשים שנבנים.

 

 : ריכוז מוקדי שידור סלולריים במרכז  רובע א' באשדוד4מפה מס' 
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 יעדים :

 המשך ליווי סביבתי של תכניות:  .1

 ליצור מנגנון במטרה  – תכניות להכנסת שימושים מעורבים באזורי התעשייה קריית חלוצים וקריית איתנים

והמטרידים מצד אחד, ושמירה על  שימושים מעורבים תוך הרחקת השימושים המסוכניםשיתאם הכנסת 

 .התעשייה מצד שני

  הרחקת שימושים בחומרים מסוכנים מטווח ההשפעה של רצפטורים  –ודרום עורף הנמל  פארק לכישקריית

 ציבוריים.

  את פרק הסביבה בתכנית.במטרה ליישם  –תכנית מתאר כוללנית 

  במטרה לשמר את ערכי הטבע ורצועת החיץ. –אזור תעשייה דרומי ופארק החולות 

טיפול בהיתרי בנייה  ויישום התנאים הסביבתיים בפרויקטים כגון: תחנת מיון לפסולת, מתקן טיפול  .2

 בפסולת, בית חולים, מרכזים מסחריים, מתקני תעשייה.

 בשיתוף עם הרכזים באיגוד., GISהמשך פיתוח מערכת  .3

ניטור אנטנות סלולריות וקרינה בלתי מייננת במטרה לכסות כמות רבה יותר של מוקדי שידור, ומדידות  .4

 עדכניות לאתרים שנבדקו בשנים קודמות.

 מעקב ובקרה על נתוני המשרד להגנת הסביבה. .5

 טיפול במפגעי אסבסט ומענה לפניות הציבור. .6

 .קידום ויישום בנייה ירוקה .7

 בקרה על כניסת שימושים תעשייתיים לאזורי התעשייה, בהתאם למדיניות האיגוד והרשויות. .8

 מניעת קונפליקטים סביבתיים בין שימושים תעשייתיים. -בקרה על כניסת שימושים לאזורי התעשייה  .9

 
 
 


