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פתח דבר
בשנת הפעילות 2007 ,הובלתי את מדיניות האיגוד להתרכז בשלושה נושאים עיקריים :חומרים מסוכנים,
פיקוח על שפכים ומעקב אחר איכות מי נחל לכיש בחלקו המערבי הרטוב.
מצב אחסון ושינוע חומרים מסוכנים מן הנמל ואליו מדאיג אותי .הפיגוע בנמל אשדוד לפני כארבע שנים,
הגביר דאגתי זו .הדיונים בנושא החומרים המסוכנים בזמן ולאחר "מלחמת לבנון השנייה" הגבירו את דאגתי
בנושא .כמות החומרים המסוכנים שנמצאת באזור אשדוד גבוהה עד מאוד .האיגוד לקח על עצמו "משימה
לאומית" ויצא בקול קורא לחברות מומחיות על מנת לבחון את אופן האחסון באזור נמל אשדוד ולהשוות את
המצב בארץ לנמלים אחרים בעולם .חברת "הז – מט" נבחרה לביצוע פרויקט זה .החברה בדקה את אחסון
החומרים המסוכנים באזור הנמל תוך השוואה לנמלים אחרים בעולם .ממסקנות העבודה עולה כי האחסון
באשדוד אינו שונה מן המקובל בעולם .לפיכך ,הוחלט להקפיד הקפדה יתרה על אחסון החומרים המסוכנים
במסופים ולדרוש "סקר סיכונים" לפני אישור כל בקשה לאחסון .בעקבות החמרת המצב הביטחוני בדרום ,
לא נחה דעתי מהטיפול בנושא חשוב זה .בשנת  2008תינתן עדיפות גבוהה לנושא החומרים המסוכנים ובמידת
הצורך ,האיגוד ייעזר במומחים חיצוניים.
נחל לכיש נמצא כבר מספר שנים על סדר היום הציבורי  .תקלה חמורה שאירעה בצינור הסניקה הראשי של
שפכי העיר וגרמה לנזק חמור ביותר לנחל העלתה שוב את הצורך לתת מענה דחוף לתקלות ,קלות כחמורות.
יש להפוך את הנחל שהוא נכס לעיר למשאב הולם ,שוקק חיים ופעילות .פיקוח מוגבר על השפכים מהווה חלק
מהטיפול המונע בהגעת שפכים ומי נגר מזוהמים לנחל.
למרות השיפור באיכות האוויר אל לנו "לנוח על זרי הדפנה" .יש להמשיך ולבדוק בדקדקנות את ההשלכות
הסביבתיות של כל תכנית להקמת תחנת כוח ,לדרוש כי תוכן תכנית אב לתחנות כאלה ולתכניות העתידיות של
ייצור חשמל על ידי חברת החשמל .במקביל יש לנטר את האוויר סביב המפעלים ,לאור ריבוי תלונות התושבים
לגבי ריחות – תלונות שברובן הגדול נמצאו מוצדקות.
גם השנה ,כמו בשנים קודמות ,החינוך הסביבתי נמצא בסדר עדיפות גבוה תוך הפניית תקציבים נכבדים
לטובת הנושא.
לעבודה הרבה הנעשית ולזו שיש עדיין לעשות שותפים אנשים טובים ורבים בניהולו של הצוות המקצועי,
באיגוד ולהם מגיע יישר כוח! אני רוצה לברך את חנה שמעוני וד"ר זהר מוטלס שפרשו לגמלאות ולהודות להם
על עשייה מבורכת במשך שנים רבות.
ברצוני לברך את מועצת האיגוד בקביעת מדיניות ולקוות כי תנופת המעורבות והעשייה תגדל עם הצטרפותם
של חברים חדשים למועצה .ברכה ותודה מיוחדת לד"ר ישראל ברוקנטל ,אלי אסקוזידו ,אליעזר ביננפלד
)ביני( ,דוד הרטום ואלי אלמושנינו על השקעה של זמן רב על מנת לקדם את פעילות האיגוד.
אני קורא לכל ראשי הרשויות החברות באיגוד לשים את נושאי איכות הסביבה והפיתוח בר קיימא בראש סדר
העדיפויות ולכלול נושאים אלה במצע הבחירות שלהם.

א

הקדמה

דו"ח זה מסכם עשייה ופעילות בשנת  .2007ברצוני להודות לחברי מועצת האיגוד .תודה מיוחדת ליו"ר
האיגוד -שמשון שהרבני ,לממלא מקומו -ד"ר ישראל ברוקנטל ,לראש מועצה אזורית נחל שורק וגיזבר
האיגוד -אלי אסקוזידו  ,לראש מו"א חבל יבנה – אליעזר ביננפלד )ביני( ולחברי ההנהלה דוד הרטום  -סמנכ"ל
עיריית אשדוד ואלי אלמושנינו – מנהל אגף תברואה ,פיקוח וחופים )תפו"ח( בעיריית אשדוד .תודה על שיתוף
הפעולה ,הזמן שהקדישו והדיונים הפוריים.
תודה לצוות העובדים המסור :ד"ר איתי מירז ,גד עפר ,גיא פורר ,דורון להב ,ד"ר זהר מוטלס ,חנה שמעוני,
סיגל גדז' ,סילבי גואטה ,קרולין סודרי ,קרן גוריון ,ריטה ויינרוב ,שרון מרק ,תלי אוריאלי ,איליה לינגר
ויאנה ברודצקי.
בנוסף לעבודה השוטפת האיגוד הקדיש בשנת  2007תשומת לב מיוחדת לשני נושאים :האחד ,בחינת אחסון
החומרים המסוכנים באזור נמל אשדוד והשני ,הגדלת מספר הבדיקות הכימיות והביולוגיות בחלק הרטוב של
נחל לכיש.
בשנה זו פרשו שני עובדים ותיקים לגמלאות .ד"ר זהר מוטלס – רכז תעשיות וחומרים מסוכנים והגב' חנה
שמעוני מנהלת המעבדה ורכזת רעש .תודה מיוחדת לשני עובדים אלה .גם איליה לינגר שהועסק על ידי חברה
חיצונית פרש לגמלאות וגם לו שלוחה התודה .מועצת האיגוד החליטה לקלוט את יאנה ברודצקי כעובדת מן
המניין ,לפרסם מכרז לקליטת רכז לפיקוח על התעשייה הזעירה ולהעסיק את הגב' שמעוני כיועצת חיצונית
לאיגוד.
הוצאתו לאור של דו"ח זה התאפשרה בזכות עבודת העריכה וההפקה של סיגל גדז' ועל כך הברכה והתודה.

ב

רשויות החברות באיגוד

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

204,200

תושבים

 44.89קמ"ר

בני עי"ש

7,600

תושבים

 0.82קמ"ר

ברנר

6,100

תושבים

 37.55קמ"ר

גדרה

15,500

תושבים

 11.58קמ"ר

גדרות

4,200

תושבים

 13.70קמ"ר

גן יבנה

15,800

תושבים

 10.97קמ"ר

חבל יבנה

4,700

תושבים

 37.54קמ"ר

נחל שורק

3,500

תושבים

 28.30קמ"ר

סה"כ

261,600

תושבים

 185.33קמ"ר

תחום שיפוט האיגוד הוא תחום שיפוטן של הרשויות הללו .שטח האיגוד משתרע על  185,000קמ"ר וכולל
 262,000תושבים.
תפקידי האיגוד וסמכויותיו הם לפעול ,ככל הדרוש ,לשמירה על איכות הסביבה ולמניעת מפגעים בתחום
האיגוד ובכלל זה:
 .1לנקוט אמצעים למניעת זיהום האוויר והמים לרבות איכות מי התהום ,מים עיליים ומי מאגרים ,הים
החוף והקרקע ולפעול למניעת רעש ומפגעים לאדם ,לצומח ,ולבעלי החיים ,לערכי טבע ,לנוף,
משאבים טבעיים ,לרכוש ולכלכלה.
 .2פיקוח ובקרה על פליטת מזהמים מאתרי תחנות כח ,בתי זיקוק ומפעלים מזהמים אחרים ,לרבות
הקמת תחנות ניטור.
 .3מתן ייעוץ סביבתי לועדות התכנון הפועלות בתחום האיגוד ופיקוח על ביצוע תוכניות פיתוח ובניין,
תוך שמירה על איכות הסביבה.

ג

חברי מועצת האיגוד
מדיניות האיגוד נקבעת על ידי מועצת האיגוד בה נציגי כל הרשויות החברות באיגוד .מועצת האיגוד היום
כוללת את:
שמשון שהרבני
ד"ר ישראל ברוקנטל
אלי אסקוזידו
אלי אלמושנינו
אליסף שעאר
דוד הרטום
ולדימיר גרשוב
יואל גמליאל
יוסי קנדלשטיין
מוטי חמו
מימי פוגל
מיקי עפר
עופר דרי

יו"ר האיגוד ונציג עירית אשדוד.
ממ"ק יו"ר האגוד ונציג מועצה אזורית חבל יבנה.
ראש מועצה אזורית נחל שורק )גזבר(.
נציג עירית אשדוד
סגן ראש מועצה מקומית בני עי"ש
נציג עיריית אשדוד.
סגן ראש עירית אשדוד.
סגן ראש מועצה מקומית גדרה.
ראש מועצה אזורית גדרות.
סגן ראש מועצה מקומית גן יבנה.
נציגת עירית אשדוד.
ראש מועצה אזורית ברנר.
נציג עירית אשדוד.

רו"ח.
סיימון גדז'
פרופ' ראובן לסטר )עו"ד( יועץ משפטי.
מבקר פנים.
אריה מוריק

עובדי האיגוד
באיגוד  14עובדים:
ד"ר ענת רוזן
דורון להב
ד"ר איתי מירז
גד עפר
גיא פורר
חנה שמעוני
יאנה ברודצקי
סיגל גדז'
סילביה גואטה
קרולין סודרי
קרן גוריון
רות ויינרוב
שרון מרק
תלי אוריאלי

מנהלת כללית.
סמנכ"ל ורכז משאבי אויר.
רכז תכנון סביבתי.
רכז סביבה כפרית ,פסולת מוצקה ולחימה במזיקים.
רכז שפכים ותעשיות.
מנהלת מעבדה ורכזת רעש.
חינוך והסברה.
עוזרת מינהלית.
רכזת מחשבים.
רכזת תחנות ניטור.
רכזת תעשיות וחומרים מסוכנים.
רכזת איכות מים ופניות הציבור.
רכזת מיחזור וסגנית רכזת חינוך.
רכזת חינוך והסברה.

ד

תקציר
איכות אוויר
שיפור בדלקים הנצרכים והמעבר לשימוש בגז טבעי בתחנת הכוח "אשכול" ובבתי הזיקוק הובילו לירידה
בפליטות .גם בשנת  2007נמשכה המגמה הרב שנתית של ירידה בפליטות של גופרית דו חמצנית ,תחמוצות
חנקן ,אבק ואוזון.
במהלך השנה ניידת הניטור הוצבה במושב בני דרום – במדידות לא נמצאו חריגות מהתקנים ונמצא כי איכות
האוויר בישוב דומה לאיכות האוויר בשאר האזורים שבאיגוד.

איכות מים
שטחו הגדול של האיגוד שוכן מעל אקוויפר החוף .אקוויפר הרגיש לזיהומים מבריכות החמצון ,אתר הפסולת
"רתמים" ,מאגרי דלק ,מפעלי תעשייה ומשקי בעלי חיים) ,הזיהומים ברובם הם היסטוריים(.
מעקב הידרולוגי וניטור מזהמים מתבצע בשטח בית הזיקוק ,קמ"ד ,פי גלילות ואגן כימיקלים.

חומרים מסוכנים ופסולת רעילה
במרחב האיגוד מאות מפעלי תעשייה ועסקים שמייצרים ,משתמשים ומשנעים מאות אלפי טונות של חומרים
מסוכנים .העיר אשדוד מאופיינת בך שהיא עיר נמל ומכאן שיש פעילויות רבות של איחסון ושינוע חומרים
מסוכנים בנמל ,בעורף הנמל ובכבישים.
במסגרת הפיקוח והמעקב השוטף על חומרים מסוכנים ,טופלו השנה  70בקשות לאחסון ,שנוע ,אחזקה
ושימוש בחומרים מסוכנים של מפעלים ,מסופים ,מחסני קירור באמוניה ,בריכות שחייה ואחרים ,בהשוואה
ל –  47בקשות שטופלו אשתקד .בשטח האיגוד  170עסקים המחזיקים בהיתרי רעלים .במסגרת היתרי
הרעלים בתחום האיגוד אוחסנו ,שונעו וטופלו למעלה ממיליון טון כימיקלים וכ 10 -מיליון טון דלק.
בשנת  2007נערך סקר לבחינת שיטות אחסון החומרים המסוכנים בשטח הנמל ובקרבתו ,תוך השוואה למספר
נמלים בעולם .כחלק מהמלצות הסקר הוחלט כי בשנת העבודה  2008תינתן עדיפות גבוהה לבחינת אחסון
החומרים המסוכנים במסופים.
 16מפעלים בתחום האיגוד פינו השנה  24,782טון פסולת חומרים מסוכנים למפעל לטיפול בפסולת רעילה
ברמת חובב ,המהווים  18%מכלל כמות הפסולת הרעילה שטופלה באתר הארצי לפסולת רעילה ברמת חובב.
במהלך שנת  2007טיפלו כונני האיגוד ב 22 -אירועי חומרים מסוכנים.

חינוך והסברה
בשנת  2007המשיכה המגמה להתמקד בפעילות החינוך וההסברה בכל רחבי האיגוד .איגוד ערים לקח על
עצמו לחנך את הציבור לשמירה על איכות הסביבה .האיגוד מהווה ארגון גג לנושאי איכות הסביבה באזור.
כמו כן מהווה מרכז מידע לתלמידים ,מורים וגננות .האיגוד עובד בשיתוף פעולה עם מועצות התלמידים,
החברה למתנ"סים ,קרב טבע ,הרשויות המקומיות והמשרד להגנת הסביבה .בשנה זו הופעלה תוכנית עירונית
לחינוך למיחזור בשלושים בתי ספר בעיר .הפעילות ביום הניקיון העולמי השתתפו אלפי תלמידים.

ה

לחימה במזיקים
הדברת יתושים ועשבייה מתבצעות באמצעות קבלן על פי ניטור האיגוד ובפיקוחו .חשיבות ההדברה גבוהה
במניעת התפרצות מחלות שונות .האיגוד מטפל בעיקר בערוצי הנחלים הזורמים בתחום האיגוד באורך של כ –
 40ק"מ.
על אף מיעוט מטרדי היתושים דווח על  4אנשים שחלו בקדחת הנילוס המערבי.
בסה"כ נשמרה רמת מטרדי יתושים נמוכה באיגוד לאורך כל השנה.
לגבי המזיקים האחרים :זבובים ,זבובוני תסיסה ,תהלוכן האורן ,יונים ,עטלפי פירות וחיות בר שונות ניתנו
לרשויות ,מידע וכלים ,להתמודדות נכונה יותר עם המזיקים.

מיחזור
בשנת  2007נכנסו לתוקף שני חוקים המקדמים את המיחזור :היטל על הטמנת פסולת מוצקה וחוק לסילוק
ומיחזור צמיגים .יש לקוות כי היטל ההטמנה יתמרץ את העלאת אחוזי המיחזור ,ברשויות האיגוד בכלל
ובעיר אשדוד בפרט.

מיחשוב
בשנת  2007נבנתה תוכנה ייעודית למיחשוב מפעלי האיגוד ,קליטת התכנה ויישומה יערכו בשנת  2008במטרה
לייעל את עבודת התיאום ,הפיקוח והפקת הדוחות הרצויים.

מעבדה
בשנת  2007התקבלו במעבדה  376דוגמאות ובוצעו כ –  1880בדיקות כימיות.

מתקני טיפול בשפכים במרחב הכפרי של האיגוד
במרחב הכפרי של האיגוד קיימים  10מתקנים :בית גמליאל ,בן זכאי ,בני דרום ,בניה ,ברנר ,חצור – גן יבנה,
כפר אביב ,ניר גלים ,נשג"ב וקבוצת יבנה.

נחל לכיש
איגוד ערים עוקב באופן שוטף אחר איכות המים  .החל ממחצית שנת  2007הוגברה תדירות הדיגומים בחלק
הרטוב של הנחל והוספו פרמטרים כמו חיידקי קולי צואתי ומדדים אקולוגים לבריאות הנחל .מגמה זו
תמשיך בשנת  – 2008כל זאת לבחון את האפשרות להתיר פעולות כמו שיט וקיט .לקראת סוף אוקטובר 2007
אירעה תקלה חמורה בצינור השפכים הראשי של העיר אשדוד .על מנת לתקן את התקלה הופסקה פעילות
מכוני השאיבה בעיר ,שפכים גולמיים זרמו לנחל וגרמו לתמותת דגים – אירוע חריג זה הביא לבחינת הכשלים
ונהלי הטיפול הנהוגים כיום.

ו

סביבה חקלאית
ברחבי האיגוד פועלות בסוף שנת  28 2007רפתות חלב המצויות ברובן בשלבים האחרונים של ביצוע עבודות
תשתית מקיפות להסדרה על פי הרפורמה במשק החלב 3 .רפתות חלב במושב בית אלעזרי נסגרו במהלך
השנה.
בשטח האיגוד פועלים עשרות לולים .במסגרת קידום השימוש במיכלי כילוי נרכשו מיכלי כילוי בסיד לחלק
מהלולים .בשטח האיגוד פועלים שני לולים לגידול אווזים במקום ארבעת המפטמות שהיו בעבר.
במהלך השנה ניסגר אתר הקומפוסט בסמוך לישוב יד בנימין ,במהלך השנה החלו בצעדים ,בשיתוף המשרד
להגנת הסביבה לסגירת אתר הקומפוסט במושב קידרון .נכון להיום ,אין ברחבי האיגוד אף אתר מורשה
להכנת קומפוסט.

פניות הציבור
בשנת  2007התקבלו באיגוד סה"כ  639פניות לעומת  445פניות אשתקד .בשנה זו גדל מספר הפניות מתושבי
מושב ניר גלים על זיהום אוויר שמגיע מאזור התעשייה הצפוני של אשדוד 164 .פניות מתושבי ניר גלים היוו
 26%מכלל הפניות שהתקבלו באיגוד במהלך כל שנת .2007
כל הפניות מנותבות ,על ידי רכזת פניות הציבור ,לטיפול על ידי הגורמים המתאימים ,תוך מטרה לתת מענה
הולם בזמן קצר וברמה גבוהה.

פסולת מוצקה
תחנת מעבר "איילות – אשדוד" קולטת בממוצע  450טון פסולת ליום .הפסולת האורגנית מועברת לאתר
סילוק פסולת "דודאים".
בסוף שנת  2007קבלה עיריית אשדוד החלטה לשדרג את תחנת המעבר הקיימת ולשקול תכנונו והקמתו של
מפעל הפרדה ומיון.
סה"כ הפסולת המעורבת שנוצרה ופונתה )כולל מיחזור( ברשויות האיגוד ,בשנת  2007עמדה על  147,620טון
שהם כ – 1.5ק"ג פסולת ליום לתושב.
במהלך השנה הוגשו  23דוחות על עברות חוק שמירת הניקיון ע"י רכז הפסולת באיגוד .בשנת  2007פינו
סוללות משומשות ,במשקל של  3טון ,לעומת טון אחד שפונה בשנת .2006

רעש
במהלך השנה טופלו בעיות רעש מ –  21עסקים באשדוד ,גן יבנה וגדרה 3 .תוכניות לטיפול אקוסטי נבחנו בגן
יבנה ובאשדוד.
 65פניות המהוות  10%מסך פניות הציבור עסקו בנושא רעש.

שפכים ,מט"ש אשדוד ופיקוח על שפכי תעשייה
מט"ש אשדוד קולט את שפכי העיר אשדוד – כ –  36,000-47,000מ"ק שפכים ליום מתוכם  3,000מ"ק הם
שפכים תעשייתיים .במהלך השנה עלו ספיקות השפכים מחד והוחמרו הדרישות לאיכות הקולחים ולטיפול
בבוצה ,מאידך.
בשנת  2007ניתנה עדיפות לטיפול ב –  22מפעלים בהיבט של שפכים ,נגר עילי וזיהום קרקע.

ז

תכנון סביבתי
במהלך  2007נבדקו בשטח וניתנו הערות ל –  60תכניות להיתרי בניה בעיר אשדוד ,ל –  37בשטח הועדה
המרחבית "שורקות" ול –  15בשטח הוועדה המרחבית "זמורה".
במהלך השנה נמשכה הפעילות סביב יוזמות פרטיות להקמת תחנות כוח קטנות ,הפועלות על גז טבעי ,באזור
אשדוד.
בתקופת הדו"ח טופלו  75בקשות לרישיונות עסק חדשים לעסקים המסווגים לסוג  ,Cבהשוואה ל  50 -בקשות
אשתקד.
בשנת  2007ערכנו  15דוחות מדידת קרינה בקרבת אתרים סלולרים .בכל הבדיקות שנערכו עד כה רמות
הקרינה הסביבתיות היו נמוכות – כאחוזים בודדים מהתקן הסביבתי .עד כה נבדקו  52אנטנות מתוך 142
האנטנות הנמצאות ברחבי האיגוד.
האיגוד מנחה את וועדות התכנון בנושא אסבסט צמנט.

אתר האינטרנט של האיגוד
האתר פועל מזה  3שנים ועוסק בכל הנושאים המטופלים על ידי האיגוד .בשנה זו עלה לאתר דף חדש בנושא
איכות המים בנחל לכיש ונוסף דף תוכן חדש" :יהדות ואיכות סביבה".
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איכות אוויר 2007 -
 .1נתוני המערכת לניטור אויר.
המערכת לניטור אויר באיגוד כללה בשנת  17 2007נקודות ותחנות ניטור ומרכז בקרה ממוחשב.
טבלה מספר  : 1תחנות הניטור במרחב האיגוד.
תחנות המופעלות על ידי האיגוד
מספר
סידורי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

מזהמים
נמדדים

פרמטרים
מטאורולוגיים

מיקום התחנה
רוחב/אורך
)רשת ישראל(

)S,N,O,D(2.5
S,N
S,N,O
S,N
S,N
)S,N,O,D(2.5
S,N,O
S,N,O,B,T,X
)S,N,O,C,D(2.5

W,T,U,R,S
W,T,U
W,T,U
W,T,U
W,T,U
W,T,U
W,T,U

1188-1365
1225-1326
1292-1358
1248-1362
1265-1391

D

W,T,U

שם התחנה
אשדוד )איגוד(
גן יבנה
גדרה
חבל יבנה
בניה
רובע ט"ו ) אשדוד (
יסודות
מכשיר סנואה
ניידת ניטור
אורט ימי
) אשדוד (
יהלום
) אשדוד (

נייד
נייד

D

1169-1361
1164-1358

תחנות המופעלות על ידי חברת חשמל
מספר
סידורי

שם התחנה

מזהמים
נמדדים

פרמטרים
מטאורולוגיים

1
2
3
4

ניר גלים
כפר אביב
גן דרום
יבנה )עיר(

)S,N,O,D(2.5
S
S,N,O
)S,N,O,D(10

w
w

1

מיקום התחנה
רוחב/אורך
)רשת ישראל(
1199-1370
1242-1373
1218-1346
1255-1425

תחנות המופעלות על ידי גורמים שונים

סידורי

שם מספר
התחנה

הגורם המפעיל

מזהמים
נמדדים

1

ניר גלים

מפעל
אגן כמיכלים

2

נמל

רשות הנמלים

אמינים
ותרכובות
גופרית
)N,C,D(T

w

1199-1373

W,T,U
פרמטרים מטאורולוגיים
כיוון ומהירות
רוח
W
טמפרטורות
T
לחות
U
גשם
R
קרינת שמש
S

מכשירי הניטור
S
N
O
C
BTX
)D(2.5
)D(10
)D(T

פרמטרים
מטאורולוגיים

מיקום
התחנה
רוחב/אורך
)רשת ישראל(

גופרית דו-חמצנית
תחמוצות חנקן
אוזון
חד תח' פחמן
בנזן טולואן קסילן
אבק PM2.5
אבק PM10
אבק מרחף כללי

נתוני הניטור מועברים מהתחנות למרכז הבקרה של האיגוד באשדוד ,ומעובדים לממוצעים חצי שעתיים,
יממתיים ,חודשיים ושנתיים .מערכת הניטור עוברת כיול אוטומטי אחת ל  24שעות .לאחר כל כיול מופק
דו"ח אוטומטי עם פירוט תוצאות הכיול והתראות על תקלות אפשריות .בנוסף ,אחת לשנה מתבצע כיול
ע”י גורם חיצוני ,כדי לבדוק את אמינות מערכת הניטור .ממצאי צוות הכיול מלמדים ,על אמינות גבוהה
בהפעלת מערכת הניטור.
נתוני הניטור מועברים באופן רציף למרכז הבקרה של האיגוד באשדוד .כל נתוני התחנות ונקודות המדידה
מועברים בזמן אמת באמצעות תקשורת מחשבים לשרות המטאורולוגי ,לחברת החשמל לבתי זיקוק ולאגף
איכות אוויר במשרד לאיכות הסביבה.
אחת לשעה מתעדכנים נתוני איכות האוויר באתר האינטרנט http://www.ashdodaqm.net :
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 .2ניתוח אירועי זיהום האוויר
אירועי גופרית דו-חמצנית
שיפור בדלקים הנצרכים על ידי חברת החשמל ובתי הזיקוק והמעבר לשימוש בגז בתחנת הכוח אשכול ובסוף
השנה בבתי הזיקוק שיפרו את מצב איכות האוויר באזור .בשנת  2007לא נמדדו בתחנות האיגוד ארועי גופרית דו
חמצנית.
טבלה מספר  : 2ערכי הגופרית הדו חמצנית שנמדדו בתחנות השונות.
הריכוזים בחלקים לביליון ) חל"ב(.
בניה

רובע ט"ו

יסודות

1.56

1.33

התקן
בחל"ב
23

התחנה

איגוד

גן יבנה

גדרה

ממוצע 2003

8.92

3.11

2.59

חבל
יבנה
2.57

1.7

0.9

23

ממוצע 2004

6.7

2.6

1.4

2.2

0.9

1.5

23
23

ממוצע 2005
ממוצע 2006
ממוצע 2007
מקסימום חצי
שעתי 2007
ארועים מעל
התקן 2007

6.1
5.8
4.6

1.8
1.8
2.0

1.2
1.2
1.5

1.4
1.4
1.8

1.1
0.8
1.1

1.1
1.3
1.0

1.4
1.1
1.0

192

106.5

109.3

46.3

52.2

32.4

55.2

39.0

0

0

0

0

0

0

0

אירועי תחמוצות חנקן
זיהוי מקורותיהם של תחמוצות החנקן בעייתי ביותר.
מקור תחמוצות החנקן בשרפת דלקים ותהליכי ייצור בתעשייה אך כמות ניכרת מתחמוצות
אילו נפלטת משרפת דלק במנועי כלי הרכב .עיקר הסובלים מתחמוצות אלו הינם תושבי
המרכזים העירוניים והמתגוררים בסמוך לצמתים מרכזיים .מדידת כוון ומהירות הרוח בזמן
אירועי תחמוצות חנקן אינה מצביעה בהכרח על מקור המזהם ובעקר בתחום העירוני.
טבלה מספר  : 3ארועים וערכי תחמוצות החנקן שנמדדו בתחנות השונות.
הריכוזים בחלקים לביליון )חל"ב(.
התחנה
ממוצע 2003
ממוצע 2004
ממוצע 2005
ממוצע 2006
ממוצע 2007
מקסימום חצי
שעתי 2007
ארועים מעל
התקן 2007

בניה

רובע ט"ו

יסודות

16

14

התקן
בחל"ב
לא קיים

13
14
16
17.1

לא קיים
לא קיים
לא קיים
לא קיים
500

איגוד

גן יבנה

גדרה

31

29

13

חבל
יבנה
19

15

28
28
28
28.3

28
22
20
17.8

14
12
12
14.4

18
21
23
23.3

13
13
14
14.3

17
14
16
19

247.1

169.2

143.7

249.8

97

222.5

162.5

0

0

0

0

0

0

0

3

אירועי אוזון
האוזון הינו מזהם מישני ,כלומר ,מזהם שאינו ניפלט ישירות מתהליכי השרפה והייצור ,אלא,
נוצר בריאקציות כימיות ופוטוכימיות באטמוספרה .מדידת כוון ומהירות הרוח בזמן אירועי
האוזון אינה מצביעה בהכרח על מקור המזהם ,מכוון שליצירת מזהם זה דרוש זמן שהייה
באטמוספרה ,כך שפליטה של המזהמים יוצרי האוזון נעשתה מספר שעות לפני המדידה בתחנה,
כאשר כוון הרוח היה שונה לחלוטין.
טבלה מספר  : 4ארועים וערכי האוזון שנמדדו בתחנות השונות.
הריכוזים בחלקים לביליון ) חל"ב (.

התחנה
ממוצע 2003
ממוצע 2004
ממוצע 2005
ממוצע 2006
ממוצע 2007
מקסימום חצי
שעתי 2007
ארועים מעל
התקן 2007
מקסימום 8
שעתי 2007
ארועים מעל
התקן  8שעתי
2007

איגוד

גדרה

רובע ט"ו

יסודות

25

34

34

27

התקן
בחל"ב
לא קיים

25
27
26
24.7

32
30
29
30.8

29
27
27
31.7

31
30
28
27.9

לא קיים
לא קיים
לא קיים

81.8

99.8

89.2

106.4

117

0

0

0

0

63.4

68.8

71.5

70.3

0

0

0

0

82

אירועי אבק
במרחב האיגוד מספר מקורות לאבק וחלקיקים .חלק מהמקורות הינם טבעיים ) אבק מהמדבר,
חלקיקי מלח מהים ( ,וחלקם מעשה ידי האדם ) תעשיה ,שינוע מחצבים ,סלילת כבישים ,עבודות בניה,עיבוד
חקלאי וכד' (.
טבלה מספר  : 5תאריכים בשנת  2007בהם ארעו סופות אבק
חודש

מתאריך

עד תאריך

פברואר

12-2-2007

20-2-2007

פברואר

24-2-2007

25-2-2007

מרץ

12-3-2007

12-3-2007

מרץ

23-3-2007

24-3-2007

אפריל

6-4-2007

7-4-2007

אפריל

17-4-2007

18-4-2007

אפריל

26-4-2007

27-4-2007

מאי

20-5-2007

20-5-2007

מאי

30-5-2007

30-5-2007

4

טבלה מספר  : 6ממוצע ריכוזי האבק שנמדדו בתחנות השונות.
הריכוזים במיקרוגרם למטר מעוקב .תקן הייחוס = התקן האמריקאי שנשקל לאמצו בישראל.
התחנה
ממוצע 2003
ממוצע 2004
ממוצע 2005
ממוצע 2006
ממוצע 2007

איגוד

גדרה

רובע ט"ו

25.36
***
27
32
25

26.43
25
19
19
19

28.18
25
21
25
23

תקן
ייחוס
15
15
15
15
15

טבלה מספר  :7ארועים וערכי האבק שנמדדו בתחנות השונות
התחנה

איגוד

גדרה

רובע ט"ו

אורט
ימי

יהלום

תקן יחוס
יממתי
ארועים
יממתיים מעל
התקן בשנת
2006
אירועים מעל
התקן שלא
בימי סופות
אבק בשנת
2006
ארועים
יממתיים מעל
התקן בשנת
2007
אירועים מעל
התקן שלא
בימי סופות
אבק בשנת
2007

65

65

65

200

200

15

11

11

18

16

4

0

0

4

3

5

6

4

6

5

1

1

1

0

0

תחנות אורט ויהלום נמצאות דרומית לנמל אשדוד .בתחנות נמדד אבק סביבתי ואבק שמקורו
בנמל אשדוד ומפעולות השינוע במסופי התפזורת שבנמל אשדוד.

 .3צריכת דלק במרחב האיגוד בשנת .2007
צרכני הדלק העיקריים במרחב הם תחנת הכוח "אשכול" ובתי הזיקוק .נתוני צריכת
הדלק של משתמשים אלה ושל שאר המפעלים במרחב האיגוד מועברים באופן שוטף לאיגוד.
במסגרת תנאים נוספים לרשיונות העסק וצווים אישיים מבוקר סוג הדלק הנצרך על ידי המפעלים.
בשנת  2007צרכו תחנת הכוח אשכול ובתי הזיקוק גז טבעי .מפעלים אחרים מפחיתים את פליטת תחמוצות
הגופרית על ידי מעבר לדלקים מופחתי גופרית.
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בתרשימים  2-1מרוכזים נתוני הערכת פליטת הגופרית הדו-חמצנית מתחנת הכוח ומבתי הזיקוק.
מהגרפים נראה כי בשנת  2007פליטת הגופרית הדו-חמצנית מתחנת הכוח "אשכול" התיצבה ועומדת כיום על כ
 4,400טון לשנה .פליטת הגופרית הדו-חמצנית מבית הזיקוק עומדת על כ  2,700טון לשנה וירדה במקצת בשוואה
לשנת .2006
תרשים מספר :1
פליטת גופרית דו-חמצנית מתחנת הכח "אשכול"

פליטה בטון לשנה
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

השנה

תרשים מספר : 2
פליטה בטון לשנה

פליטת גופרית דו חמצנית מבתי הזיקוק

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

6

1994

השנה

 .4מגמות רב שנתיות
תרשים מספר  3עד  6מציגים את ההשתנות הרב שנתית של מזהמים באזור .השינויים נובעים מצד אחד בהפחתת
הפליטה מהמפעלים ומהצד השני בעליה במספר המפעלים הנבנים ובעומס העולה של התחבורה באזור.
תרשים מספר :3
ריכוזי הגופרית הדו-חמצנית יורדים כתוצאה ממעבר תחנת הכוח ובתי הזיקוק לשרפת גז טבעי ושימוש במזוט
דל גופרית במפעלים אחרים .התקן השנתי לגופרית הדו-חמצנית הינו  17.5חלקים לבליון.
ממוצע שנתי של גופרית דו-חמצנית )  ( SO-2בכלל תחנות האיגוד
התקן 17.5

10.00
9.00
8.00
7.00

5.00
4.00

ריכוז בחלקים לבליון

6.00

3.00
2.00
1.00
0.00
2007

2006

2004

2005

2003

השנה

השינויים בריכוזי תחמוצות החנקן נובעים מצד אחד ממעבר תחנת הכוח ובתי הזיקוק לשרפת גז טבעי ושיפורים
במבערים שלהם ומהצד השני בתוספת תעשיה וכלי רכב הפולטים תחמוצות אלו.
אין תקן לריכוזי תחמוצות החנקן בממוצע שנתי.
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תרשים מספר :4
ממוצע שנתי של תחמוצות חנקן )  ( NO-Xבכלל תחנות האיגוד
30.00

20.00
15.00

הריכוז בחלקים לביליון

25.00

10.00
5.00
0.00
2007

2006

2004

2005

2003

השנה

ריכוזי האוזון משתנים כתוצאה מתהליכים שונים ומשינויים בריכוז תחמוצות החנקן בריכוזי הפחממנים
שבאוויר .אין תקן לריכוזי אוזון בממוצע שנתי.
תרשים מספר :5
ממוצע שנתי של אוזון )  ( O-3בכלל תחנות האיגוד
40.00
35.00
30.00

20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2007

2006

2004

2005
השנה
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2003

ריכוז בחלקים לבליון

25.00

ריכוזי האבק משתנים כתוצאה מסופות אבק ,אבק טבעי באטמוספרה וכלל פעילויות האדם החקלאיות
התחבורתיות והתעשיתיות.ההצעה לתקן ישראלי שאומצה מהתקן האמריקאי של  15מיקרוגרם למ"ק בממוצע
שנתי כנראה אינה ישימה במדינת ישראל שהינה חצי מדברית.
תרשים מספר :6
ממוצע שנתי של ריכוזי אבק בכלל תחנות האיגוד
30.00

25.00

20.00

10.00

5.00

0.00
2007

2006

2004

2005
השנה

9

2003

מיקרוגרם למ"ק

15.00

 .5מדידות של ניידת הניטור
נידת הניטור הוצבה במקומות שונים .להלן הממצאים העיקריים.
מושב בני דרום – אביב 2007
הניידת הוצבה במרכז הישוב.
במדידות לא נמצאו חריגות מהתקנים ונמצא כי איכות האוויר בישוב דומה לאיכות האוויר
בשאר האזורים שבתחום האיגוד.
טבלה מספר  :8תוצאות המדידה בבני דרום.
הפרמטר
הנבדק

גופרית דו-
חמצנית
תחמוצות
חנקן
אוזון
אבק
2.5PM

התקן
לערך
היממתי

אחוז
הערך
מהתקן

ממוצע
בתקופת
המדידה
בחלקים
לביליון

ערך חצי
שעתי
מקסימלי
שנמדד
בחלקים
לביליון

התקן
לערך
החצי
שעתי

אחוז
הערך
מהתקן

2.47

76.8

192

40

ערך
ממוצע
יממתי
מקסימלי
שנמדד
בחלקים
לביליון
9.5

23

40

19.48

138.8

500

28

59.5

300

20

36.05
26.16

96.7
232

117
95

83
245

52.6
95

אין תקן
65

1.46

החריגות בריכוזי האבק היו בזמן סופות חול

מאז קיץ  2007הניידת נמצאת במושב ניר גלים לאיסוף מדידות רקע לקראת הקמת טורבינת גז עבור מפעל אגן
כמיכלים.

 .6יעדים
 .1המשך הפעלת הניידת במקומות שונים במרחב האיגוד והמשך בניית מסד נתוני איכות אוויר.
 .2עדכון תנאים ברשיון עסק לעסקים ולמפעלי תעשיה שונים.
 .3ניטור ואנליזה למזהמים אורגניים.
 .4אנליזה למתכות בחלקיקי אבק.
 .5פיקוח על מתקנים קימים וחדשים במפעלי תעשיה שונים.
 .6בניית מסד נתונים לפליטות ממפעלי התעשיה והתחבורה.
 .7הכנת מסמך מדיניות של האיגוד בנושא מצאי ופוטנציאל משאבי אוויר באזור.
דוחות ונתונים מפורטים בנושא אוויר נמצאים באתר  http://www.ashdodaqm.net :בסעיף "פרסומים"
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איכות מים
ניטור מי התהום באזור התעשייה אשדוד.
פז בית הזיקוק
מערכת ניטור מי התהום בשטח בית הזיקוק כוללת כ 20-קידוחי ניטור ו 6-קידוחי הפקה .מעקב אחר מצב מי
התהום כולל ניטור חודשי של מפלסי מי התהום ,חישוב עובי שכבת דלק הצף ובדיקות כימיות.
בחודש מאי  2007הופעלה מערכת קידוחי שאיבת דלק בתחום האזור בו נתגלתה "עדשת דלק צף" מעל מפלס מי
התהום .מערכת קידוחי הפקת דלק כוללת ארבע קידוחים ששימשו בעבר לניטור והוספו לשאיבה ושני קידוחי
שאיבה שנקדחו במסגרת התוכנית לשאיבת הדלק הצף .בשנת  2007נשאבו מכל קידוחי ההפקה כ 6,900-מ"ק
תערובת מים ודלק מתוכם כ 100 -מ"ק דלק .הנוזלים הנשאבים הועברו למתקן הפרדת השומנים המרכזי של בית
הזיקוק ובתום תהליך הטיפול הוחזר הדלק למערכת.
בתחילת שנת  2008יוכנסו לתוך קידוחי השאיבה צינורות תצפית " 2כדי לאפשר מדידות עובי שכבת הדלק
ומפלסים.
מעקב הידרולוגי וניטור מזהמים במי התהום בשטח בית הזיקוק מתבצע במסגרת תוכנית מאושרת ע"י אגף
איכות מים של רשות המים.
קמ"ד
מערכת ניטור מי התהום בשטח קמ"ד כוללת כ 10 -קידוחי ניטור.
בשנת  2006נקדחו בשטח קמ"ד שני קידוחים נוספים שאמורים להחליף את קידוחי הניטור
הישנים שהתייבשו עקב ירידת מפלס מי התהום באזור .הקידוחים החדשים נועדו לנטר את מי התהום באקוויפר
הראשי בעומק כ 22.0-מטר .במהלך קדיחת אחד הקידוחים ,נמצא אקוויפר שעון בעומק כ 7.0-מ' .לכן ,במקום
הקידוח הרדוד יוקדח קידוח לאקוויפר הראשי.
מעקב הידרולוגי וניטור מזהמים במי התהום בשטח קמ"ד מתבצע במסגרת תוכנית מאושרת ע"י אגף איכות מים
של רשות המים.
תמונה מס' 1

קידוח הפקה מי תהום מזוהמים
בשטח קמ"ד

תמונה מס' 3

תמונה מס' 2

המטרת מים שנשאבו מהקידוח

בריכת ניקוז מי גשם בשטח קמ"ד

פי גלילות
מערכת ניטור מי התהום במתחם פי גלילות כוללת כ 17-קידוחי ניטור.
מעקב אחר איכות מי התהום כוללת מדידות חודשיות מפלסי מי התהום ועובי עדשת דלק ,ובדיקות חצי שנתיות
של מרכיבים אורגנים נדיפים וחצי נדיפים.
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בבדיקות בשנת  2005התגלה באחד הקידוחים ריכוז גבוה של הידרוקרבונים .לאחר בדיקה בשטח נמצאה דליפה
במיכל הניקוז בקרבת הקידוח .לצורך ניטור היקף הדליפה נקדחו בשנת  2006מסביב למיכל  5קידוחים רדודים
וקידוח לאקוויפר הראשי.
בקיץ  2007הופסקה הזרמת קולחי המפריד אל מחוץ למפעל עד להשלמת התיקון בצנרת הניקוז במיכל הבנזין
השלישי שנפגע .הותקן מיכל אגירה לאיסוף מי ניקוז ממכלי דלק ליד מפריד הדלק.
תמונה מס'  :4מיכל אגירה לאיסוף מי ניקוז ממכלי דלק.

מפעל אגן כימיקלים
מערכת ניטור מי התהום של המפעל כוללת  7קידוחי ניטור ו 2-קידוחי הפקה.
מעקב אחר מצב מי התהום כולל ניטור מפלסי מי התהום ובדיקות של מקרו מזהמים אורגניים .דגימות מקידוחי
הניטור נבדקות במעבדת המפעל ובדיקות מקידוחי ההפקה נבדקות במעבדה מוסמכת לבדיקת המים.
בשנת  1995הותקנה ע"י המפעל מערכת מסנני פחם פעיל ליד קידוח ההפקה שנועדה לטפל במי התהום מזוהמים
שנשאבו מהבאר .המים המטופלים משמשים להשקיית השטחים החקלאים ליד הבאר ולתהליכים התעשייתיים
במפעל .ההפקה מקידוח ניר גלים  1בשנים האחרונות כ 1,250,000 -מ"ק ומתוכם כ 250,000-מ"ק נועדים
להשקיה.
עקב נוכחות גבוהה של חומרים אורגנים נדיפים באזור המפעל ,עלה חשש שזיהום בחומרי הדברה מלווה בזיהום
בחומרים נוספים שנמצאים בשימוש המפעל .כיום החומרים הנ"ל אינם מנוטרים בקידוחי הניטור ואינם
מורחקים במלואם במתקן הטיפול .לאור זאת ,רשות המים רואה צורך בהערכה מחדש של מאפייני ,היקף
והשפעת הזיהום במי התהום.
בשלב הראשון ,יאספו לתוכנית הדיגום  5קידוחים נוספים שנמצאים בתווך רחוק יותר מהמפעל .כל הדוגמאות
יבדקו לסקירה רחבה של חומרי הדברה וחומרים אורגניים נדיפים .הדיגום מתוכנן לחורף  .2007-2008לאחר
קבלת הממצאים ,תיבחן התאמתה של תוכנית הטיפול באקוויפר המזוהם.
מפה מס'  :1מפת קידוחי ניטור באזור מפעל אגן
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מפעל הקורנס
בשנת  2005נערך בשטח המפעל סקר קרקע ומי תהום לנוכחות מתכות .לצורך הסקר נקדח בשטח המפעל קידוח
לניטור מי התהום .הבדיקות נמצאו תקינות .
מבחינה גיאוגרפית קידוח הניטור של מפעל הקורנס נמצא לא רחוק ממפעל אגן כימיקלים .לכן ,הוא יצורף בשנת
 2008למערכת הניטור של מפעל אגן לבדיקת חומרי הדברה וחומרים אורגנים נדיפים.
המפעל החל לקרות את שטח החצר כדי לצמצם נגר עילי ולמנוע הזרמת תשטיפים מזוהמים מחוץ למפעל.
ניטור קידוח הפקה אשדוד ים .2
הקידוח נמצא בצמוד לתחנת מעבר לפסולת שנסגרה בדצמבר  2007וליד אתר לאיסוף גרוטאות ברזל באזור
התעשייה הקלה .משנת  1999נמצא הקידוח במעקב משרד הבריאות לנוכחות מקרו מזהמים אורגניים .הבדיקות
מראות על עלייה דרסטית בזיהום הקידוח .את מקורות הזיהום של מי התהום באזור ניתן לחלק לפעילים
ולהסטורים .מקורות פעילים דרושים טיפול מיידי -פינוי קרקע מזוהמת במתחם ששימש בעבר כתחנת מעבר
לפסולת וסגירת פעילות באתר לאיסוף ברזל .מקורות הסטורים :זיהום שנגרם בעבר בגלל פעילות תעשייתית ללא
תשתית מתאימה כמו מוסכים ומפעלים שונים שנסגרו מזמן.
לאחרונה נדגם קידוח בינואר זה  .2008לאחר קבלת התוצאות ,תיבדק עמידת הבאר בדרישות משרד הבריאות
להפקת מים.
תמונה מס' 7
תמונה מס' 6
תמונה מס' 5

מבנה הבאר גובל עם אתר
לאיסוף גרוטאות ברזל

זיהום קרקע באתר לאיסוף
גרוטאות

זיהום קרקע בתחנת מעבר לפסולת
שנסגרה בדצמבר 2007

ניטור קידוח הפקה אשדוד ים .1
הקידוח ממוקם במרחק של  500מ' ממפעל אגן כימיקלים .באנליזות שגרתיות של הקידוח שנערכו במסגרת
בדיקות של משרד הבריאות התגלו חומרים מקובצת חומרי הדברה וחומרים אורגניים נדיפים .עקב גילוי
החומרים שמקורם ממפעל אגן וממקור התעשייתי יצורף קידוח אשדוד ים  1בשנת  2008למערכת הניטור של
מפעל אגן לבדיקת חומרי הדברה וחומרים אורגנים נדיפים .לאחר קבלת התוצאות ,תיבדק עמידת הבאר בדרישות
משרד הבריאות להפקת המים.

ניטור מי התהום באס"פ שריג ,ניר גלים
האתר התחיל את פעילותו בסוף שנת  .2004לצורך ניטור מי התהום נקדחו בשטח האתר שני קידוחי ניטור.
איכות מי התהום בקידוחים נבדקת פעמים בשנה.
בבדיקות שנת  2005התגלה בקידוח אחד ריכוז גבוה של חנקות .לאחר בדיקה בשטח התברר שמקור הזיהום הוא
אתר פיראטי לייצוב קומפוסט .הנושא טופל מיידית ובתוצאות הבדיקות שנת  2006ניתן לראות ירידה קלה
בריכוזי חנקות.
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החדרת קולחי השפד"ן
בשטח האיגוד נמצאים שני אתרי החדרה של השפד"ן :אתר יבנה 3 -באזור מושב בן זכאי ואתר יבנה 4-באזור
חולות צפונית מאזור התעשייה הצפוני של אשדוד.
אתר החדרה חדש יבנה  4משתרע על שטח של  320דונם וקולט כ 20 -מליון מ"ק קולחים לשנה .האתר התחיל
לפעול באופן מלא באפריל .2004
תמונה מס'  :8אתר החדרה ד  ,4-אזור התעשייה הצפונית של אשדוד

המים שיוחדרו באתר יופקו באמצעות  16קידוחי הפקה ויועברו להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת בנגב.
פעולות ההחדרה מלוות בתכנית מעקב מקיפה )הידרולוגיה ואיכות מים( המתבצעת באמצעות קדוחים מסביב
לאתרי ההחדרה .במים המושבים לא נמצאו חיידקי קולי ,קולי צואתי ,סטרפטוקוקוס צואתי ווירוסים.

יעדים

מעקב אחר ניטור מי התהום באזורים מזוהמים.
שיתוף פעולה של כל הרשויות לצמצום הזיהומים.
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חומרים מסוכנים ופסולת רעילה
במרחב האיגוד מאות מפעלי תעשייה ועסקים שמייצרים ,משתמשים ומשנעים מאות אלפי טונות של חומרים
מסוכנים )חומ"ס( .העיר אשדוד מאופיינת בכך שהיא עיר נמל ומכאן שיש פעילויות רבות של איחסון ושינוע
חומרים מסוכנים בנמל ,בעורף הנמל ובכבישים.
האיגוד מתמודד עם הסכנות הכרוכות בחומרים אלה באמצעות רישוי ,פיקוח על העוסקים בחומרים מסוכנים
והשתתפות בקידום חקיקה המסדירה את השימוש בחומרים אלו.
הפיקוח כולל ביקורת על פליטת מזהמים לאוויר ,לקרקע ,למערכות השפכים ולים ,בדיקת תיקי מפעל ,מתן
הנחיות לסקרי סיכונים ובדיקתם .בנוסף ,מעקב אחר אחסונם ,הטיפול והשינוע של חומרים מסוכנים ופסולת
מסוכנת בכדי למנוע אירועים שבהם מעורבים חומרים מסוכנים.
האיגוד מטפל במניעת אירועי חומ"ס ומזעור השלכותיהם ע"י מתן מענה מקצועי באמצעות צוות כוננים הנקראים
לשטח בעת אירועי חומ"ס תוך השתלבות עם שאר כוחות ההצלה.
נושאים שטופלו במהלך השנה:
 .1מעקב ופיקוח אחרי שימוש ,אחסון ושינוע חומרים מסוכנים.
 .2הסדרת היתרי הרעלים למפעלים בתחום האיגוד ומעקב אחרי ביצוע תנאים בהיתר.
 .3פיקוח על הערכות המפעלים בשטח האיגוד בעת חירום.
 .4היתרי בנייה ואישורים למתחמים עם חומרים מסוכנים.
 .5בדיקת סיקרי סיכונים ותסקירי השפעה על הסביבה.
 .6מעקב ופיקוח על פינוי פסולת רעילה משטח האיגוד.
 .7בחינת נושא איחסון החומרים המסוכנים בנמל ובמסופים.
 .8הגברת מוכנות כונני האיגוד לטיפול באירועי חומ"ס והמשך הצטיידות.
 .9טיפול באירועי חומרים מסוכנים.

אירועי חומרים מסוכנים
לרשות האיגוד ניידת חומרים מסוכנים המצוידת באמצעים לגילוי,זיהוי ולמיגון .האיגוד מחזיק כוננות רציפה.
במהלך שנת  2007טיפלו כונני האיגוד ב 22 -אירועי חומרים מסוכנים בהשוואה ל 25-אירועים בשנת  .2006כשליש
מהאירועים מקורם בדליפות ממכולות בנמל .יש לציין שבשנת  2007היו שלושה אירועים של פריצת מזוט מאותו
קו אספקת מזוט של חברת יונקס .הסיבה העיקרית לכך היא גילו של הקו ותחזוקת שבר בלבד .האיגוד ,במשותף
עם המשרד להגנת הסביבה עובדים בכדי לקדם את מהלך החלפת הקו כולו.
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טבלה מס'  :9סיכום אירועי חומרים מסוכנים במרחב האיגוד בשנת .2007
מס'

תאריך

מהות האירוע

1

03.01.07

חשד לדליפת גז רעיל

מס' או"מ

מקום האירוע
משרדים של חברת בזק

2

09.01.07

דליפת ברום

1744

אגן כימיקלים

3

21.01.07

שפך מזוט ) 3-4טון(

1223

קו יונקס ,תחנת כוח אתגל

4

27.02.07

דליפת לכה ממכולה

1263, 1866

נמל אשדוד

5

28.01.07

דליפת גפ"מ )גז בישול(

1075

סופרמרקט "יינות ביתן" ,אשדוד

6

29.04.07

שפך של דטרגנט נונילפנול

cas# 37205-87-1

נמל אשדוד

7

13.06.07

שריפה של גפרית

8

27.06.07

שפך של חומר רעיל

קרקע ליד בנייני אשדוד ,א.ת .צפוני

9

28.06.07

חשד לשריפת ודליפת חומר

בית חילקייה

אתוקסילנט ) 7-10מ"ק(
1350

מסוף גפרית אשדוד

מסוכן
10

01.07.07

דליפת חומצה זרחתית

1805

נמל אשדוד

11

02.08.07

דליפת דבק למינציה

1263

נמל אשדוד

12

05.08.07

חשד לדליפת גז רעיל

13

07.08.07

דליפת מתיל כלוריד ) 2טון(

14

14.08.07

חשד לדליפת גז בישול

מסוף מטענים 207
1063

נמל אשדוד
רחוב יהואחז  ,2אשדוד

15

02.09.07

פיצוצים של מצתים במכולה

1057

מסוף אוברסיס קומרס

16

09.09.07

שפך מזוט

1223

קו יונקס ,סמוך לתחנת כוח אשכול

17

08.10.07

חשד לדליפת חומר אורגני

3263

נמל אשדוד

18

11.10.07

ממכולה
חשש לריאקציה של נתרן

1384

נמל אשדוד

דיתיוניט עם חומר דולף אחר
במכולה
19

18.10.07

חשד לדליפת גז בישול

1075

מועצת הפועלים ,רוגוזין ,אשדוד

20

26.10.07

דליפת אמוניה )כ 15 -ליטרים(

1005

מפעל מעדנות – גן יבנה.

21

06.11.07

שפך מזוט

1223

קו יונקס ,סמוך לגדר נמל אשדוד

22

26.11.07

שפך סולר )עשרות ליטרים(

1993

על יד אמקו-ים

16

בין האירועים יש לציין:
 - 21.01.07 .1שפך של כ 3-4-טון מזוט בקו אספקת הדלק מיונקס אל תחנת הכוח אתגל באזור התעשייה הצפוני.
ב 21.01.07-אירע פיצוץ בקו האספקה העובר מתחת לכביש הכניסה לאתגל .החומר נשפך בתוך צינור הבטון
העוטף את הקו ,וממנו אל תוך צינורות הבטון שעוטפים את צינורות מי-הים )לקירור התחנה( ועוברים גם הם
מתחת לכביש הכניסה .בשטח שבין הכביש לבין גדר תחנת הכוח אשכול נוצרה שלולית של מזוט בשטח של כ-
 20מ"ר ובעומק של כ 5-40 -ס"מ .בעת תיקון הקו ערבב הקבלן את הקרקע המזוהמת שעל יד גדר תחנת הכוח
עם קרקע לא מזוהמת ובכך הגדיל את נפח הקרקע המזוהמת לכ 400-מ"ק .הזיהום שליד צינורות מי הים
נשאר מרוכז ואותו פינו בחביות ובשקי ענק לשריפה באתר "נשר" .הקרקע הפחות מזוהמת הונחה על גבי
משטחי פלסטיק וטופלה ביולוגית במקום.
תמונה מס'  :9שטח השפיכה בזמן ביצוע ניתוק הצינור ע"י יונקס .ליד צינורות מי הים )הלבנים( הזיהום נשאר
מרוכז.
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 - 01.07.07 .2דליפת חומצה זרחתית ,מס' או"מ  ,1805של חברת רותם מתוך נקב בקרון הרכבת בשטח נמל
אשדוד .החומצה נשפכה בין פסי הרכבת ובסביבתם הקרובה .הדליפה הופסקה ע"י סתימת הנקב בטריז עץ
ורצועת הידוק .אופן הטיפול המיידי כלל דילול של החומצה באמצעות זרנוק כיבוי וספיגת השלולית
באמצעות אבקת פוספט גולמי .לאחר ספיגת השלוליות בחלק התפעולי של המסילה ,הקרון הפגוע הוסע אל
מתקן החומצה לפריקת תוכנו .החלק התפעולי של המסילה שנפגעה נוקה והפוספט הספוג בחומצה פונה
למשטח אטום בשטח רותם בנמל לטיפול כחומר גולמי.

תמונה מס'  :10הקרון הדולף ואבקת הפוספט על מסילת הרכבת
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 - 07.08.07 .3דליפה של כ 2-טון מתיל כלוריד ,מס' או"מ  ,1063מאיזוטנק של חברת לוקסמבורג תעשייה כימית
בנמל אשדוד .מתיל כלוריד ,גז רעיל ומתלקח ביותר ,מונזל בלחץ אטמוספרי של  6בר .התגלתה דליפה
מהפלנג' של איזוטנק  18טון .כונני האיגוד ייעצו לגבי התמגנות ,סיכון התלקחות והערכות סיכונים מעודכנות
לגבי טווחי סיכון .לאחר ניסיון כושל של חבישת הברז הדולף הוחלט להעביר את הגז מהאיזוטנק הפגוע
לאיזוטנק חדש .המעבר של החומר בין האיזוטנקים נעשה בגרביטציה ובתיאום של צוות החירום של הנמל,
משטרה ,עובדי לוקסמבורג וכונני האיגוד.
תמונה מס'  :11האיזוטנק הפגוע מעל איזוטנק חדש .עובדי לוקסמבורג מחברים את הצינורות

 – 26.10.07 .4דליפת אמוניה במפעל מעדנות .בעת טיפול שגרתי במערכת הקירור איש תחזוקה פתח מסנן על קו
אמוניה ונפגע משפך אמוניה ישיר ) 10-15ליטרים( .חברו פינה אותו מהמקום וחזר לסגור את המסנן .כל צוותי
החירום הגיעו למקום ,כולל כונן האיגוד וכונני המשרד להגנת הסביבה .בוצעה הערכת סיכונים ובחפ"ק
המשותף הוחלט על כניסה לאיזור מערכת הקירור ,ביצוע ניטור בתוך המבנה ומחוץ לו .כניסה וניטור בוצעו
ע"י כב"א וכונני החומ"ס .קריאות הניטור הראו כי קיים סיכון בתוך המבנה ,מחוץ לו אין סיכון רלוונטי
לאוכלוסיה או לעובדים .את האמוניה שנשפכה ספגו בחול והמקום אוורר עד לקבלת קריאות נמוכות בציוד
הניטור.
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ציוד לאירוע חומ"ס והכשרת כוננים
כונני חומ"ס של האיגוד משתתפים בקורסים ,השתלמויות ותרגילים בטיפול באירוע חומרים מסוכנים ברמות
שונות:
א .הדרכה ותרגולת פנימית באיגוד.
ב .השתלמויות ותרגילים של המשרד להגנת הסביבה.
ג .תרגילים מרחביים משולבים לכל כוחות הצלה :צה"ל ,משטרת ישראל ,כיבוי אש ,מד"א ,מל"ח והגנת
הסביבה.
כונני חומ"ס של האיגוד השתתפו השנה ב 4 -השתלמויות בהדרכת המפקח הראשי של המשרד להגנת הסביבה,
ד"ר יעקב דרור .כמו כן ,כונני האיגוד לקחו חלק בהשתלמויות וקורסים שונים של ביה"ס לחומ"ס של המשרד
להגנת הסביבה.
בנוסף ,במהלך שנת  2007נערכו תרגילים בנושא חומ"ס בהשתתפות כונני האיגוד ואנשי התעשייה ,מכבי אש,
משטרה ,צה"ל ,פקע"ר ,מל"ח ,עיריית אשדוד ,והמשרד להגנת הסביבה – מחוז דרום:
 2 .1תרגילים מעשיים לכונני האיגוד לשימוש במכשירי גילוי וזיהוי ולבישת ציוד מגן.
 .2תרגיל "חולות לוהטים" ,פי גלילות.
 .3תרגיל בחברת חשמל.
 .4משחק מלחמה עיריית אשדוד – מל"ח מחוז לכיש.
 .5תרגיל משטרה מרחב לכיש "דור חדש" שכלל תרחיש "רבידים".
 .6תרגיל "טלי" – מלחמה כוללת ,נמל אשדוד.
השנה חידש ושדרג האיגוד חלק מהמכשירים לגילוי וזיהוי גזים בניידת החומרים המסוכנים.

היתרי רעלים
במסגרת הפיקוח והמעקב השוטף על חומרים מסוכנים ,טופלו השנה  70בקשות לאחסון ,שינוע ,אחזקה ושימוש
בחומרים מסוכנים של מפעלים ,מסופים ,מחסני חומ"ס ,בריכות שחייה ואחרים .בשטח האיגוד ישנם  170עסקים
המחזיקים היתרי רעלים .במסגרת היתרי הרעלים בתחום האיגוד אוחסנו ,שונעו וטופלו למעלה ממיליון טון
כימיקלים וכ 10 -מיליון טון דלק.

בחינת נושא אחסון החומרים המסוכנים בנמל ובמסופים
איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה ביקש לבחון את שיטת האחסון והעיסוק בחומרים המסוכנים
בשטח נמל אשדוד ובקרבתו בהתייחס לתכניות הפיתוח הקיימות .השאלה המרכזית היתה בדיקת קיום מדיניות
מוגדרת לאחסון חומרים מסוכנים בנמלים ובקרבת נמלים תוך שימת דגש על רציונאל של שיטה בה חומרים
מסוכנים מאוחסנים באתר מרכזי יעודי לעומת שיטה בה החומרים המסוכנים מאוחסנים באופן מפוזר במספר
אזורים בנמל.
לצורך פרוייקט זה שכר האיגוד את שירותיה של חברת ייעוץ חיצונית – הז-מט .במסגרת העבודה נבדקו שיטות
שונות לאחסון חומרים מסוכנים בנמלים מייצגים בעולם ונבדקה התאמת השיטה הנהוגה היום לאחסון חומרים
מסוכנים לפיה כל יצואן/יבואן דואג לסידורי האחסון המתאימים לצרכיו ,תוך התחשבות בתנאים המאפיינים את
נמל אשדוד וסביבתו .במהלך העבודה (1) :נערכה השוואה של שיטות אחסון חומרים מסוכנים לפני יצוא וחומרים
מסוכנים מיובאים בנמלים ובעורף נמלים בעולם (2) .נבחנו היתרונות והחסרונות של שיטות ריכוזיות לאחסון
חומרים מסוכנים מול שיטת משק חופשי (3) .נסקר המצב בישראל תוך שימת דגש על נמל אשדוד.
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תוצאות הסקר:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ניתן לקבוע שבנמלי חו"ל ,על סמך מדגם של  3נמלים שנבדקו לעומק ועוד  3נמלים שנבדקו שטחית ,אין
אחסון מרוכז של חומ"ס באתר מוגדר ,וחומרים אלה מאוחסנים בנמלים בהתאם לדרישות התפעוליות והוא
נעשה ברציפים עצמם.
הטיפול בנמלים שנבדקו מתבצע על פי ההנחיות הבינלאומיות לשינוע ואחסון חומ"ס IMO :בנמל עצמו;
האו"מ )הספר הכתום( ו RID/ADR -בשינוע היבשתי אל הנמל וממנו.
בכל מדינה מתווספות על האמור הוראות של הרשויות ושל הרשות המנהלת את הנמל.
נושא נוסף שנדון בסקר ,הם התקנים שמטרתם להגביר את רמת הביטחון בנמלים – נושא שהתעורר לאור
התגברות מעשי הטרור בעולם .בנושא קיימת דירקטיבה אירופית ותקן אמריקאי.
מן הסקר עולה בבירור כי בכל הנמלים שנבדקו מותנה אישור לאחסנת חומ"ס בביצוע סקר סיכונים עבור
האתר שנבחר למטרה זו.
על פי הסקר נמל אשדוד נוהג בחומ"ס באחריותו על פי האמור לעיל ,וכן מסוף המטענים שנבדק על ידי חב'
הז-מט.
הסקר מפרט בנושא הטיפול בחומ"ס בנמל אשדוד וסוקר גם את המצב הסטטוטורי .כמו כן בוצעו כמה
הערכות סיכונים עבור תרחישים חמורים במיוחד עם כמה חומרים שמשונעים בכמויות גדולות דרך הנמל.

עיקרי ההמלצות בעקבות הסקר:
.1
.2
.3
.4
.5

אחסון החומרים יהיה במספר אזורים בנמל קרוב לרציפים;
אחסון חומ"ס יתבצע רק באזורים הצפוניים של הנמל;
כל היתר לאחסון חומ"ס בנמל יותנה בעריכת סקר סיכונים ובאימוץ מסקנותיו;
יש ליישם מדיניות זו גם בכל אתר אחר שמאחסן חומ"ס;
למטרה זו יהיה שיתוף פעולה בין חנ"י לבין איגוד הערים כך שהדרישות של חנ"י ייושמו גם באתרים מחוץ
לנמל.

הסקר והמלצותיו הוצגו בפני הנהלת האיגוד והנהלת המשרד להגנת הסביבה.
כחלק מיישום המלצות הסקר נערכו סיורים בכל המסופים המחזיקים חומרים מסוכנים.

פסולת רעילה
 16מפעלים בתחום האיגוד פינו השנה  24,782טון חומרים מסוכנים למפעל לטיפול בפסולת רעילה ברמת חובב,
המהווים  18%מכלל כמות הפסולת הרעילה שטופלה באתר הארצי לפסולת רעילה ברמת חובב.
תרשימים מס'  6ו 7 -מראים התפלגות פינוי הפסולת הרעילה שמפונה לאתר רמת חובב בשנת  2007ממפעלים
בשטח האיגוד ומשאר חלקי הארץ ,וסה"כ פינוי פסולת רעילה לאתר רמת חובב משטח האיגוד בשנים .2000-2007
קו המגמה אשר הוסף לתרשים  7מצביע על מגמת עלייה של כמות הפסולת הרעילה המפונה משטח האיגוד )כמות
השיא בשנת  2003נובעת מפינוי חד פעמי של  17,000טון קרקע מזוהמת ע"י חברת חשמל(.
טבלה מס'  10מראה את כמויות הפסולת הרעילה שמפונה לאתר ברמת חובב ממפעלי תעשייה בשטח האיגוד.
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תרשים מס'  :7התפלגות כמות העברת פסולת רעילה לאתר רמת חובב בשנת 2007
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טבלה מס'  :10פינוי פסולת רעילה לאתר רמת חובב מתעשייה בשטח האיגוד בשנת ) 2007טונות(

חודשים
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ינו'
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מרץ
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1
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113
74

עטרון פיתוח

סה"כ בחודש
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285

285

3,474

1,622

1,873

1,530

2,133

2,014

23

3,492

1,443

1,682

1

5

1

1

2,354

2,561

2,355

24,782

יעדים
 .1מעקב ופיקוח אחרי שימוש ,אחסון ושינוע חומרים מסוכנים .
 .2מעקב ופיקוח על פינוי פסולת רעילה.
 .3הסדרת היתרי הרעלים למפעלים בתחום האיגוד ומעקב אחרי ביצוע תנאים בהיתר.
 .4עדכון תנאי רישוי העסקים למפעלים בנושא חומ"ס.
 .5הגברת מוכנות כונני האיגוד לטיפול באירועי חומ"ס ,קיום  4מפגשים מקצועיים ומעשיים של כונני החומ"ס.
 .6הגברת פיקוח על איחסון חומרים מסוכנים במסופים.
 .7מעקב אחרי סיקרי סיכונים במסופים ובמפעלים.
 .8פיקוח ומעורבות בתשתית צנרת הגז הטבעי.
 .9החלפת ניידת לטיפול באירועי חומרים מסוכנים.
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חינוך והסברה
מעקב אחר יעדים לשנת : 2007
 .1ליווי וסיוע לבתי הספר לתו הירוק ) 3בתי ספר מהאיגוד(.
בית ספר פינס בגדרה זכה בתו הירוק לשנת תשס"ח.
בתי הספר מעלות ורעים מאשדוד יגישו את הבקשה לקראת שנת תקציב . 2008
 .2קיום תוכניות חינוכיות סביבתיות בחינוך הבלתי פורמאלי ) 5מתנ"סים(.
 במתנ"ס גדרה  -נבנתה תכנית חינוכית בשיתוף תחום נוער .בתכנית נקבעו יעדים ופעילויות
לאורך השנה הכוללים הכשרת מדריכים של מועצת הנוער וכל תנועות הנוער הפועלות בישוב.
 מתנ"ס בני עי"ש  -הפעילות כוללת הכשרת מועצה ירוקה ישובית ,תוכנית חינוכית סביבתית
לאורך השנה ופעילות משותפת עם שבט הצופים הקיים בישוב.
 מתנ"סי העיר אשדוד  -נבנו תוכניות עם שלושה מתנ"סים  -הפעילות כוללת פעילות לבני
הנוער הנמצאים במתנ"ס ופעילות של המתנ"ס בשיתוף בתי הספר היסודיים ברובע.
כמו כן התקיימו הכשרות מדריכים וימים ירוקים בקייטנות.
 .3פעילות בגני ילדים בגדרה )  5ממ"ד ו 3 -גני מ"מ( ,חבל יבנה וגדרות.
הפעילות בוצעה בגני הילדים
 גדרות  -התבצעו פעילות הורים וילדים בגן וכללו טיפוח חצר הגן .
 גדרה  -נבנתה תוכנית לגני הילדים שנדחתה לשנה הקרובה.
 בחבל יבנה  -לא בוצעה פעילות בגני הילדים.


 .4הקמת חדר מיחזור נוסף בנחל שורק.
התקיימו פעילויות לילדים ולקהילה בחומרים בשימוש חוזר במושב בית חילקיה.
הקמת חדר מיחזור נדחתה לשנת הפעילות הבאה.
 .5הפיכת מתנ"ס למתנ"ס ירוק )נחל שורק ובני עי"ש (.
לשני המתנ"סים נקבעו יעדים ותכנים סביבתיים בהתאם לתוכנית מתנ"ס ירוק.
 .6אימוץ אתר הקרוב לביה"ס.
במסגרת תכנית המעורבות החברתית קהילתית של ביה"ס נעשה ניסיון לחבר בין תלמידי בתי הספר
לאתר הקרוב להם .האימוץ כולל הכשרת נאמני סביבה ,ניקיון וטיפוח המקום ,נטיעות ,צביעה ומעקב
אחרי מפגעים ומטרדים.

פעילות בתחומי העיר אשדוד:
הגיל הרך:
•
•
•

ליווי  3גנים הוליסטים  -הפועלים להטמעת אורח חיים בריא בגן ובבית .הגננות עברו הכשרה וליווי
צמוד ,פעילות הורים וילדים וטיפוח חצר הגן  .הפעילות בשיתוף יחידת הבריאות בעיר.
הקמת צוות היגוי וליווי לשישה גנים ירוקים  -נבחרו שישה גנים אשר פועלים בהיבט החינוכי
סביבתי .התקיימה חשיפה לגננות .קיים ליווי והדרכה בגן .פעילות הורים וילדים .הפעילות בשיתוף
מחלקת גנים ,פיקוח משרד החינוך ,יחידת הבריאות העירונית.
השתלמות למטפלות משפחתונים באשדוד  -נערכה השתלמות לכל מטפלות המשפחתונים בעיר על
מנת לעלות את המודעות לנושאי איכות הסביבה .במהלך ההשתלמות נחשפו המטפלות לבעיית
הפסולת והדרכים שלהן לצמצום נפח האשפה .כמו כן נערכה סדנא לשימוש חוזר בחומרים.

בתי ספר יסודיים:
•

איגוד ערים פעיל בבתי ספר להעלאת המודעות לנושאי איכות הסביבה בתוך בתי הספר .פעילות
חינוכית סביבתית התקיימה בבתי ספר יסודיים ע"פ תוכניות חינוכיות מיוחדות ,שנבנו בשיתוף
הצוות החינוכי של בית הספר .התוכנית כללה השתלמות מורים ,כתיבת תוכנית לימודים מתאימה
לתוכניות ביה"ס ,סיורים ,פעילות הורים וילדים.
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•

טיפוח חצר ביה"ס כחלק מפעילות אקטיבית בתחום איכות הסביבה נערכו  4ימי טיפוח של קהילת
ביה"ס הכוללת :מורים ,תלמידים ,הורים ועירייה .ימי הטיפוח כללו :ניקיון יסודי של ביה"ס ,צביעת
ובניית מתקני משחק בחצר ,הקמת פסלים סביבתיים ברחבי בית-הספר .הפעילות התקיימה בשיתוף
עיריית אשדוד ,קרן קר"ב ,חברת החשמל.

• הפעלת תוכנית עירונית לחינוך ולמיחזור בשיתוף משרד החינוך מחוז דרום ,עיריית אשדוד מנהל
החינוך .
 30בתי ספר יסודיים מרחבי העיר אשדוד השתתפו בתכנית עירונית בנושא מיחזור וחוק הפיקדון.
התכנית כללה :השתלמות למורי המדעים ,גאוגרפיה והחינוך החברתי .כתיבת תוכניות יחודיות בבתי
הספר וישומן .סיורים לאתרי פסולת )דודאים ורמת חובב( בניית פסלים סביבתיים וטיפוח חצר בית
הספר.
ביה"ס חופית זכה במקום הראשון בתחרות איסוף ניר לבן מביה"ס.
כבוד השר מר גדעון עזרא ביקר בפעילות המועצה לישראל יפה ,שנערכה בבית הספר צפרירים.
במהלך הביקור נחשף כבוד השר לפעילות החינוכית סביבתית המתקיימת בעיר.
פעילות משותפת בנושא יהדות ואיכות הסביבה  -התקיימו הדרכות בשיתוף מדרשת צוריאל וחמד"ת
לבתי הספר החילוניים והדתיים בעיר.

בתי ספר על יסודיים:
•

איגוד ערים פעיל ב  5 -בתי ספר על יסודי באשדוד )מגמות סביבתיות ( .בשנת  2007תואמו  5סיורים
וסדנאות סביבתיות לכלל תלמידי המגמות הסביבתיות ברחבי האיגוד .התקיימו סיורים להכרת
האיגוד ,הושאלו מדי רעש ,מונים וכו' .

•

תכנית חכמים בריבוע  -תוכנית לצרכנות נבונה בשיתוף הריבוע הכחול מופעלת בשלשה בתי ספר
מקיפים נבחרים בעיר אשדוד .במהלך התכנית נחשפים תלמידי כיתות ז'  -ט' לנושאי צרכנות נבונה,
מסיירים בשפע שוק הקרוב לבית הספר ויוצאים לסיורים בדודאים ובאתרים ירוקים בעיר.

פעילויות בתחום החינוך הבלתי פורמלי:
•

פעילות בשיתוף מוזאוני אשדוד – איגוד ערים בשיתוף מוזיאוני אשדוד ערך מספר פעילויות להעלאת
המודעות לנושאי איכות הסביבה.

•

תערוכת פלסיטספירה – האיגוד היה שותף בבניית מיצב של האומן אורי דה בר "פלסטיספירה"
במוזיאון ע"ש קורין ממן .במיצב קידם את פני הצופים יער קסום העשוי כולו מבקבוקי משקה קל
מפלסטיק תוצר של חברת צריכה .את התערוכה בנה האומן בשיתוף תלמידי ביה"ס ארזים ,רעים,
צמח א' ,שח"ר .במסגרת שבוע איכות הסביבה התקיימו הדרכות בתערוכה לתלמידי ביה"ס בעיר
והודגש חשיבות המיחזור.

•

בכל פעילויות החגים שולבה תוכנית חינוכית סביבתית שכללה ביקור בתערוכות השונות בראי איכות
הסביבה וסדנאות יצירה שכללו שימוש בחומרים בשימוש חוזר.

•

נבנתה תוכנית מיוחדת לשבוע איכות הסביבה .במהלך השבוע ביקרו תלמידי ביה"ס בתערוכות ושמו
דגש לנושא איכות הסביבה.

•

קייטני מוזיאון אשדוד היו שותפים בפעילות הירוקה שהתקיימה בקייטנות.

•

התקיימו פעילויות חינוכיות סביבתיות במתנ"סי העיר השונים.

•

התקיימה השתלמות למדריכי הקייטנות לפעילות ירוקה בקייטנות .ההשתלמות כללה הרצאת
פתיחה בנושא פסולת מיחזור וסדנאות שכללו רעיונות לפעילות ירוקה בקייטנות.
במהלך הקייטנות נחשפו  2000הקייטנים לסדנאות יצירה בשימוש חוזר ,סיורים באתרים ירוקים
)פארק החולות ,נחל לכיש( .הוקמו פינות מיחזור במתנסי"ם.

•

מועצת הנוער העירונית  -הושמו תיבות דיווח על מפגעים ומטרדים בעיר בכל התיכונים והמתנ"סים.
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•

פעילות במסגרת בית ידידים באשדוד  -חניכי הבית נרתמו לאמץ אזור בחוף הים .הידידים למדו על
החשיבות לשמור על הסביבה ,ניקו את חוף הים ,כמו כן נערכה פעילות לטיפוח המקום והאזור בו
בית ידידים נמצא.

מרכז הדרכה באיגוד
•
•
•
•
•

נערכו  14השתלמויות לחדרי מורים ברחבי איגוד ערים .צוות מורי ביה"ס נחשף במהלך ההשתלמות
לנושא החינוכי סביבתי שנבחר ,ונבנתה תכנית חינוכית סביבתית לפעילות בבית הספר.
נערכה השתלמות למורי ג"ג בעיר לשילוב נושא איכות הסביבה בתכנית הלימודים "אשדוד עירי".
נערכו השתלמויות למדריכי תנועות הנוער ולמדריכי המתנ"סים בנושא איכות הסביבה.
נערכה השתלמות לרכזי תנועות נוער בה הוכשרו הרכזים לפעילות אקולוגית ירוקה.
התקיימו  2מבצעי ניקיון בחופי אשדוד ותנועות הנוער לקחו בהם חלק.

ליווי הפעילות חינוכית בתחום המיחזור וחוק הפיקדון ברשויות.
בוצע ברשויות העיר אשדוד  30 -בתי ספר השתתפו בתכנית עירונית ישובית ,שכללה פעילות בבתי
ספר ,פעילות במוסדות העיר  -אשכול הפיס ,מוסדות האומנות .
במועצות אזוריות :ברנר ,גדרות ,נחל שורק בוצעו תוכניות חינוכיות סביבתיות ע"פ היעדים שנקבעו.
במועצות מקומיות :גדרה ,גן יבנה ,בני עי"ש בוצעו תוכניות חינוכיות סביבתיות ע"פ התכניות
שנקבעו.

פיתוח המרכז למידע סביבתי ,פיתוח מערכי שיעור חדשים ,השאלת ציוד )ספרים,
קלטות וכד'(.

נרכשו ספרים ,ופותחו מערכים חדשים לנושאים הסביבתיים ,האיגוד משאיל :מדי רעש ותוכניות לימוד
לכלל בתי הספר היסודיים והעל יסודיים ברחבי האיגוד.
במרכז ההדרכה התארחו קבוצות תלמידים להכרת האיגוד ופעילותו.

פעילויות חינוכיות סביבתיות עירוניות נוספות:
 .1כנס מועצות ירוקות  -התקיים השנה במסגרת שבוע איכות הסביבה .בכנס השתתפו נציגי המועצות
הירוקות מכלל בתי הספר בעיר .בכנס הוצגו תוצרי פעילות של ביה"ס ,כמו כן התקיימו סדנאות פעילות
משותפות שהופעלו ע"י תלמידי מקיף ד' .הכנס התקיים במרכז מונארט .התקיים טקס מרכזי במהלכו חולקו
תעודות .
 .2יום הניקיון העולמי:
זו השנה השביעית בה תלמידי בתי הספר באיגוד ערים משתתפים ביום הניקיון העולמי .בשנת  2007השתתפו
כ 4,800 -תלמידים ביום זה ) מ 28 -בתי ספר( .הילדים ניקו את סביבת בית הספר ,הפארקים ,שכונות
המגורים והשטחים הציבוריים .בנוסף התקיימה פעילות לימודית והסברתית בבתי ספר.
הפעילות בשיתוף  clean up israelוקק"ל.
בפעילות השנה ארחו תלמידי ביה"ס אופק מאשדוד את ילדי רהט .הפעילות כללה מבצע ניקיון בחוף הים
והדרכה על מקור החול.
ילדי ביה"ס אחדות נסעו במסגרת יום הניקיון לאתר הפסולת דודאים ולניקיון יער רהט .
 .3פעילות באשכול הפיס:
אשכול הפיס באשדוד ,עיריית אשדוד ,משרד החינוך ,איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה וחברת
החשמל חברו יחד כדי לאפשר פעילות בנושא איכות הסביבה ל  13 -ביה"ס כ  1200 -תלמידי שכבות ה'  -ו'
מאשדוד.
הפעילות נועדה ליצור מודעות לנושאי איכות הסביבה בדגש מדעים ואומנות.
המפגשים התקיימו באשכול הפיס פעם בשבועיים) ,בכל מפגש התלמידים עברו בין  3תחנות(.
ביה"ס המשתתפים :אחדות ,אלונים ,ארזים ,המגינים ,חופית ,שח"ר ,צפרירים ,שז"ר ,שיקמים ,דביר,
הרא"ה ,מוריה ,הקריה.
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 .4פרויקט אמץ אתר  -הדיונה הגדולה
פרויקט "ניקוי הדיונה הגדולה" התקיים בשיתוף מחלקת הנטיעות של עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות
הסביבה .בפרויקט השתתפו כ 200 -תלמידים מבתי הספר שז"ר ואריאל .הסיורים כללו :ניקוי הדיונה
הרצאה וסיור בדיונה של המדריכים מהחברה להגנת הטבע בי"ס שדה שיקמים.
 .5פעילויות ט"ו בשבט עירוניות
סדר ט"ו בשבט התקיים זו השנה השישית .השנה השתתפו  1500תלמידי כיתות ד' מ  30 -בתי ספר היסודיים
בעיר .הפעילות התקיימה בשיתוף מנהל החינוך ,ארץ מורשת ,החברה להגנת הטבע ,חברת החשמל ,מדרשת
צוריאל והמדריכים הצעירים של מקיף ח' .הפעילות כללה :הדרכה בפארק החולות ,נטיעות ,מבצע ניקיון
וטקס מרכזי .
 .6פעילות ירוקה באתרים ירוקים במסגרת אמץ אתר
 במסגרת אימוץ אתר הקרוב לביה"ס  -התקיים יום ירוק משותף לשלושה בתי הספר :מעלות,
המגינים ומירון .ילדי ביה"ס הגיעו לפארק השיטה המלבינה לפעילות ירוקה ,שאורגנה ע"י המחנכים.
התקיים מבצע ניקיון גדול וטקס מרכזי שכלל הופעות של בתי הספר .
 סדר ט"ו בשבט משותף לתלמידי ביה"ס אילנות וחניכי אורט ימי  -במסגרת אימוץ גבעת יונה של
ביה"ס אילנות .אירחו תלמידי ביה"ס את חניכי אורט ימי בטקס ט"ו בשבט בגבעה.
 התקיים יום פעילות ביה"ס של תלמידי ביה"ס אחדות לאורך נחל לכיש.
 במסגרת אימוץ המצודה על חוף הים יצאו תלמידי ביה"ס נוף ים למבצעי ניקיון לאורך השנה.
הפעילות כללה :השתלמות מורים ,ניקיון וטיפוח המקום.
 .7פעילות נאמני ניקיון
צוות נאמני משמר החופים ,שמטרתו לשמור על חופים נקיים ולבצע יחד עם המשרד להגנת הסביבה את מדד
ניקיון החופים המשיך לפעול גם השנה .המתנדבים יצאו אחת לשבועיים לביצוע המדידות.
 .8תערוכת חנוכיות ידידותיות לסביבה
זו השנה הרביעית לקיום תערוכת חנוכיות עירוניות .השנה השתתפו  16בתי ספר בפעילות בשיתוף אשכול
הפיס וחברת החשמל .התערוכה התקיימה במרכז פסג"ה .בתי הספר שהשתתפו קיבלו תעודת הערכה.
 .9מאירים פנים לסביבה
מבצע אמץ חוף הים  -פרוייקט בשיתוף חברת החשמל לניקוי חוף הדייגים .במהלך שנת  2007התקיימו  4ימי
אימוץ של ביה"ס אילנות ,אלונים ,אחדות והיובל .הפעילות כללה :ביקור בתחנת הכוח אשכול ,הרצאה על
תחנת הכוח ,הרצאה בנושא זיהום ים וחופים ,ניקוי החוף והדרכה בנושא החולות.
 .10פעילות חינוכית סביבתית לילדי המועדוניות בעיר
במהלך שנת  2007התקיימו פעילות משותפת עם מוזיאון מונארט לקידום נושאי איכות הסביבה בקרב ילדי
המועדוניות .ילדי המועדוניות למדו על נושא בעיית הפסולת ועברו סדנאת שימוש חוזר בחומרים .

פעילות בתחום המועצה המקומית  -בני ע"יש:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

פעילות בשני בתי הספר היסודיים )אפרתי ואופק(  -הפעלת מועצה ירוקה ופעילות סביבתיות
בשבוע איכות הסביבה .בבית ספר אופק קיימת תוכנית להשבת ציפורי הבר לחצר בית הספר.
התקיימה השתלמות מורים לבית הספר אופק לקראת שבוע איכות הסביבה .
נערך סיור לימודי לאתר הפסולת דודאים לתלמידי כיתה ד' בי"הס אופק.
פעילות במתנ"ס בשיתוף מדריכי המתנ"ס  -פעילות לאורך השנה ע"פ חגים וארועים מזדמנים.
סיור לימודי הכולל מבצע ניקיון בתל גודד  -פעילות משותפת לבתי הספר ,חוגי סיירות והמתנ"ס.
לימוד נושא המיחזור וסדנאת יצירה עם תלמידי ביה"ס בנושא הנייר .במסגרת שנת היובל לבני
עי"ש התקיימה סדנת נייר .תלמידי בתי הספר בשיתוף אומנית יצרו מיצג שאותו הגישו לראש
המועצה כשי לשנת היובל.
הפנינג קהילתי בסוף השנה לכלל הקהילה.
מבצע ניקיון במסגרת יום הניקיון העולמי בשיתוף תנועת הצופים וביה"ס .
הקמת מועצה ירוקה ישובית המורכבת מתלמידי ביה"ס אפרתי ואופק .
יום ירוק בקייטנת המתנ"ס.
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פעילות בתחום המועצה אזורית ברנר:

בית ספר בית אור
• פעילות להשבת ציפורי הבר בבית הספר  -תכנית לימודים והתקנת תיבות קינון בבית הספר.
• אימוץ אנדרטת הצנחנים ע"י בית הספר  -שילוב מבצעי ניקיון עם הכרות ולמידה על המקום.
• עידוד צמצום השימוש בשקיות ניילון  -רכישת קופסאות אוכל לתלמידי כיתות א'.
• לימוד נושא בעיית הפסולת והדרכים לפתרון – התקיים סיור לימודי לתלמידי ביה"ס לאתר
הפסולת בדודאים.
מועדונית יום קדרון
פעילות בתחום החינוך הבלתי פורמלי  -ליווי המועדוניות בפעילות ירוקה הכוללת ארבעה מפגשים
בנושאים סביבתיים וביקור בתערוכת פלסטיספירה במוזיאון אשדוד.

פעילות בתחום המועצה המקומית  -גדרה:

התקיימה השתלמות לגננות גדרה במטרה לחשוף אותן לתחומי איכות הסביבה.

ביה"ס פינס זכה השנה בתו ירוק מטעם המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך .
•

•
•

פעילות בארבעת בתי ספר יסודיים )אוהל שלום ,פינס ,רעות ,גוונים(.
העלאת המודעות לתמידי ביה"ס באמצעות פעילות תכנית לימודית בשיתוף צוות המורים .
ביה"ס פינס  -ממשיך לפעול בשלושה תחומים מרכזיים בכל שכבות הגיל קיימת תכנית לימודים,
נושא צמצום המשאבים וטיפוח ה"חצר האחורית" גם במסגרת שיעורי קרן קר"ב.
ביה"ס אוהל שלום  -במהלך השנה האחרונה היתה התקדמות בנושא החינוך הסביבתי .נבנתה
תכנית לימודים ספיראלית לכל שכבות הגיל ,נבחנת האפשרות לאמץ את תל קטרה.
ביה"ס גוונים  -התקיימה השתלמות מורים בה הוצגה התכנית הבית סיפרית ,הוקמה מועצה
ירוקה שתפקידה לפעול בנושאים הסביבתיים .התקיימו פעילויות בנושא המים ובחגי ישראל.
ביה"ס רעות  -כל הקהילה שותפה כולל הנהגת הורים מאוד פעילה .ממשיכים לטפח את החורשה.
יש הרחבה בפעילות קרן קר"ב ובפעילות המיחזור בבית הספר .הופקו תיקי בד לצמצום השימוש
בשקיות ניילון .התקיים יום ירוק.
ליווי המועצות הירוקות בפעילות השוטפת.
פעילות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי  -נערכו שני ימי סיור בשיתוף חוגי סיור לגבעת קטרה
ולחורשת הרצפלד  -בשיתוף קרן קיימת ותחום הנוער במתנ"ס כללה הדרכה וניקיון המקום .

פעילות בתחום המועצה האזורית גדרות:
•
•
•
•
•

פעילות בגני הילדים  -מפגש לגננות בנושא פסולת ומיחזור ,פעילות הורים וילדים בנושא מיחזור
ושימוש חוזר .
פעילות בבית הספר היסודי  -בניית פסל סביבתי ,הרצאות לתלמידי ביה"ס ונקיון חופים ע"י
תלמידי ביה"ס ,שבוע איכות הסביבה שכלל טקס לכלל הקהילה וסדנאות יצירה עם חומרים
בשימוש חוזר ,הרצאות בנושאים סביבתיים.
המועצה הירוקה  -בביה"ס פעילה מאוד בתחום איסוף הבקבוקים וחוק הפיקדון ,פעילות בנושא
איסוף נייר בקהילה ,פעילות לצמצום השימוש בשקיות ניילון בקהילה.
פעילות במתנ"ס  -השתלמות למדריכי הקייטנות לפעילות ירוקה במסגרת קייטנת פסח וקייטנת
הקיץ.
פעילות בקהילה -מבצע ניקיון ברחבי הישוב ,צעדת ט"ו בשבט ונטיעות ביער שדמה בשיתוף
הצופים וקק"ל .כמו כן התקיימו נטיעות ע"י חניכי מועדון הכדורסל .הילדים ניקו את אזור אולם
הכדורסל ונטעו שתילים .

פעילות בתחום המועצה המקומית גן  -יבנה:
במסגרת תוכנית חינוכית בנושא פסולת ומיחזור בסיוע המשרד להגנת הסביבה.
•

•
•

הקמת פינות מיחזור  -בבתי הספר שופרו פינות המיחזור הכוללים :איסוף סוללות ,נייר לבן
ובקבוקים לחוק הפיקדון.
יום הניקיון העולמי  -בכל בתי הספר התקיימה פעילות אקטיבית בסביבת בית הספר .בית ספר
אילן רמון יצא לנקות את הדיונה הגדולה שבאשדוד.
תערוכת חנוכיות – שיתוף פעולה בין כל בתי הספר במיצג תערוכת חנוכיות ישובית העשויות
בחומרים בשימוש חוזר.
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•
•
•
•
•

פעילות ט"ו בשבט  -פעילות משותפת לכלל בתי הספר .הפעילות כללה סדר ט"ו בשבט ונטיעות.
שבוע איכות הסביבה  -צויין בכל בתי הספר באמצעות מגוון של פעילויות ,התקיימו סיורים
לאתר הפסולת דודאים ,הקמת פסלים סביבתיים ,סדנאות של המועצה לישראל יפה.
אמץ אתר  -בית ספר מכבים אימץ שטח והפך אותו לחורשת מכבים .הפעילות התקיימה בשיתוף
קק"ל .הילדים בשיתוף אומנית טיפחו קיר באמצעות פסיפס .בית ספר בן גוריון אימץ את חורשת
האקליפטוסים וטיפח את המקום.
תערוכת מסכות מחומרים בשימוש חוזר.
כנס מועצות ירוקות כלל ישובי  -זו השנה הראשונה שהתקיים כנס מועצות ירוקות ישובי .בכנס
נכחו נציגי המועצות הירוקות מכלל בתי הספר .הנציגים הציגו את פועלם בבית הספר והציעו
רעיונות לפעילות לבתי הספר האחרים.

פעילות בתחום המועצה האזורית חבל יבנה:

• פעילות מול המתנ"ס  -נבנתה תכנית חינוכית סביבתית בהתאם לאירועי לוח השנה – התקיימו
סדנאות בשימוש חוזר לסוכות ,התקיימה תחרות ציורים בנושא חנוכה ואיכות הסביבה .התקיימו
פעילויות בכל הישובים בנושא ט"ו בשבט שכללו הצגות וסדנאות יצירה שהופעלו ע"י מדריכי
תנועות הנוער.
• צעדת החבל  -זו השנה השישית בה שותף איגוד ערים בצעדת חבל יבנה .תושבי חבל יבנה צעדו
באזור חבל יבנה .הצועדים קיבלו הסבר על שמירת טבע .הפעילות נעשתה בשיתוף תחום
הספורט של מתנ"ס חבל יבנה.
• שבוע בריאות ואיכות הסביבה בבית הספר עמיחי בקבוצת יבנה  -במסגרת הפעילות להעלאת
המודעות לנושאי איכות הסביבה נערכו בבית הספר סדנאות בנושא בעיית הפסולת והדרכים
לפתרון ,בעיית הרעש וסדנת איכות האויר .תלמידי ביה"ס השתתפו ביום הניקיון העולמי .ביה"ס
שותף פעיל באיסוף נייר למיחזור וסוללות .
• ביה"ס תיכון קבוצת יבנה  -ביה"ס זכה במקום שני בתחרות בתי הספר העל יסודי בנושא עידוד
הלימודים ויזמות חינוכית בתחום איכות הסביבה שניתן ע"י השר להגנת הסביבה ושרת החינוך
,ובפרס על עבודת החקר המצטיינת בתחומי הסביבה בנושא השוואת הרעש הנפלט מכביש אספלט
רגיל לכביש אספלט שקט.
במסגרת הפעילות והמעורבות החברתית סביבתית בחרו השנה תלמידי י"ב לטפח את קירות
אולם הספורט.
• פעילות במושב ניר גלים –דיאלוג קהילתי –סביבתי במושב -במסגרת הפעילות החברתית במושב
נערך סדר ט"ו בשבט,התקיימה תחרות הגינה היפה,התקיים הפנינג איכות הסביבה לכלל
הקהילה ונערך מבצע ליפוי חזות המושב.
בניית פסיפס מחומרים בשימוש חוזר פרי יצירה של כלל התושבים בנושא ענפי המשק בעבר
ובהווה .בעבודת היצירה השתתפו כל שכבות האוכלוסיה.

פעילות בתחום המועצה האזורית נחל שורק:
במסגרת תוכנית חינוכית בנושא פסולת ומיחזור בסיוע המשרד להגנת הסביבה.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

נערכה השתלמות לגננות בנושאי איכות הסביבה בחדר מיחזור בבני ראם.
פעילות מול בתי הספר ברמה הישובית  -פעילות בבית הספר ברויאר להשבת ציפורי הבר ,פעילות
בבית ספר יסודות בנים ויסודות בנות.
התקיימו הרצאות בנושא איכות הסביבה לתלמידי ביה"ס יסודות בנים.
השתתפות כל קהילת בתי הספר ביום הניקיון העולמי.
סיורים לימודים לנחל לכיש ,דיונה ,נתב"ג ,דודאים .
התקיים שבוע איכות הסביבה באולפנת צביה בחפץ חיים שכלל הרצאות וסדנאות יצירה בנושא.
התקיימה תחרות איסוף בקבוקים למיחזור ישובית  -במסגרת המאמץ לקידום המיחזור בישובים
נערכה תחרות ובה נאספו בקבוקי פלסטיק למיחזור  -מושב יד בנימין זכה בפרס ראשון.
התקיימה זו השנה הראשונה תערוכת סמלי חג החנוכה לכלל תלמידי ביה"ס .התערוכה התקיימה
במתנ"ס .
התקיימה השתלמות לצוות החינוכי המוביל ונקבעו יעדים לשנת הפעילות הבאה.
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פרסומים שהופקו:

•
•
•
•

הופקה כרטיסיית נאמן סביבה המופצת לגנים ובתי ספר.
שולב מידע בנושא האיגוד בחוברות החוגים ,שהופקו ע"י הרשויות השונות.
הופקו פנקסי מידע.
הופק סרטון המתעד את פעילות בתי הספר בעיר אשדוד במסגרת התוכנית חינוכית סביבתית .

יעדים לשנת :2008
.1
.2
.3
.4
.5

עידוד בתי ספר ירוקים לקבלת תו תקן מתמיד.
הגברת הפעילות בתחום החינוך הבלתי פורמלי  -נוער ברנר.
פעילות במסגרת בתי הספר העל יסודי .
הגברת הפעילות בגני הילדים ברחבי האיגוד .
הגברת הפעילות למוערבות חברתית קהילתית.
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לחימה במזיקים 2007
הדברת יתושים
הדברת היתושים נעשית באיגוד במטרה למנוע התפרצות מחלות כגון :קדחת מערב הנילוס ,מלריה ,דנגה וכו',
המועברות לאדם ע"י היתושים ,וכן למנוע מטרדי עקיצות.
האיגוד מטפל בעיקר בערוצי הנחלים הזורמים בתחום האיגוד באורך של כ  40ק"מ.
בוצע ניטור שוטף וקבוע ,לפחות אחת לשבוע ,בכל בתי הגידול הפוטנציאליים להתפתחות זחלי יתושים ,לפי
תוכנית מוגדרת ,ונימסר דיווח למשרד להגנת הסביבה .בהתאם לממצאי הניטור הופעל קבלן הדברה מוסמך.
במסגרת הפרויקט למניעת דגירת יתושים ,בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשות ניקוז "שורק-לכיש" ,ניבנה
סכרון בנחל יבנה ,בסמוך למושב גן הדרום .במהלך קיץ  2008יבחנו צורת ואופן תפעולו בנחל )ממשק "אגור
ושטוף"(.
בוצע תאום מול רשות ניקוז "שורק-לכיש" ורשויות שכנות לטיפול בעשביה ומניעת התפרצות יתושים.
בוצעו ניטורי יתושים בכל הנחלים העוברים בשטח האיגוד מידי שבוע ,ובהתאם לתוצאות הניטור הופעל קבלן
ההדברה.
גם השנה ,לאחר חורף  ,2006שרדו דגיגי הגמבוזיה בנחל לכיש ,ושוב הצלחנו למנוע לחלוטין את הצורך בהדברת
יתושים בקטע הנחל הרטוב .בסוף אוקטובר  2007נצפתה תמותת דגים כללית בנחל ,כתוצאה מתקלה חמורה במע'
השפכים באשדוד .באביב  2008תיבחן הוספה מחודשת של דגיגי גמבוזיה ,בהתאם לכושר הישרדותם של הדגיגים
לאחר התקלה.
נשלחו התראות לרשויות במקרים של תקלות/גלישות במערכות השפכים ,וכן ניתנה עזרה דחופה למט"ש נשגב
בעת התפרצות יתושים במאגר "נתיבה".
הוצבו מלכודות ללכידת יתושים בוגרים ,בקרבת תעלת ניקוז בשטחי קבוץ גבעת ברנר ,לצורך גילוי מוקדם של
מיני יתושים חדשים  /גילוי מוקדם של נגיפי מחלות ביתושים.
נמצאו יתושים בוגרים הנושאים בגופם את נגיף קדחת מערב הנילוס  -בתגובה לממצאים :בוצעה מיד הדברה
היקפית מסיבית של כל אזור התעלה.
במלכודות שהוצבו לא התגלה יתוש מסוג "הנמר האסיאתי".
על אף מיעוט מטרדי היתושים בתחום האיגוד בשנה החולפת ,דווח על  4אנשים שחלו בקדחת מערב הנילוס
)אשדוד  ,2גן יבנה  ,1בית אלעזרי  .(1אין לכך הסבר מדויק ,ויתכן שנעקצו ,בכלל ,בעת שהייתם מחוץ לתחום
האיגוד.
בסה"כ נשמרה רמת מטרדי יתושים נמוכה באיגוד לאורך כל השנה.

מזיקים שונים
זבובים – בוצעו בדיקות בבתי גידול פוטנציאליים )רפתות ,לולים ,מפטמות אווזים( ,וניתנו הנחיות ויעוץ למדבירי
הרשויות.
זבובוני תסיסה  -טופלו מספר תלונות באשדוד וניתנו הנחיות למתלוננים.
תהלוכן האורן – לקראת עונת ההדברה  - 07נאסר שימוש בחומר "מונוקרון" ,ששימש שנים רבות להדברת זחלי
העש על ידי ממשק "הזרקות גזע" .האיגוד עמד בקשר עם תברואני הרשויות למציאת דרכים אלטרנטיביות
להדברת המזיק .בסיכום השנה לא נרשמה כל תלונה .לאחרונה אושר שימוש בחומר "מונוטאפ" להזרקות גזע.
יונים – ניתנו מידע וכלים לרשויות ולתושבים ,להתמודדות נכונה יותר עם מזיק בעייתי זה.
עטלפי פירות  -ניתנו מידע וכלים לרשויות ולתושבים ,להתמודדות נכונה יותר עם מזיק בעייתי זה.
חיות בר שונות )אנפות ,עורבים ,חזירי בר ,שועלים ,נוטריות וכד'( – חיות בר המזיקות בעיקר בשטח החקלאי
מטופלות בתאום עם רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים.
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יעדים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

המשך עדכון ושיפור מפת אתרי דגירת יתושים.
הרחבת השימוש בחומרים ידידותיים לסביבה בהדברת היתושים.
הערכות ותיאום בין רשויות האיגוד לבין רשות הניקוז לצורך הסדרת ערוצי הנחלים  -לפני הקיץ.
שיפור הבקרה ואיכות ההדברה ע"י שימוש בטכנולוגיות חדישות.
בחינת ממשק "אגור ושטוף" בעזרת הסכרון בנחל יבנה.
הדרכת תברואני הרשויות באיגוד לקראת עונת היתושים הבאה.
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מיחזור
בחודש יולי  2007נכנסו לתוקפם שני חוקים אשר מקדמים את המיחזור בתחום איגוד ובכלל :היטל על הטמנת
פסולת מוצקה וחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים.
מטרת החוק לסילוק ומיחזור צמיגים היא הסדרת סילוק ומיחזור של צמיגים משומשים באופן שימנע את
המפגעים הסביבתיים הכרוכים בהשלכה לא מוסדרת שלהם ולחיסכון בחומרי גלם .מטרות היטל ההטמנה ,לשקף
את המחיר האמיתי של ההטמנה ולאפשר תחרות הוגנת לשיטות הטיפול המתקדמות -מיחזור והפקת אנרגיה
מפסולת .בדרך זו ,הכספים שיתקבלו מהיטל ההטמנה יוחזרו לרשויות המקומיות לצורך הקמת תשתיות למיחזור
ולהשבה .נציגי רשויות האיגוד הוזמנו להשתתף ביום עיון מטעם המשרד להגנת הסביבה לשם הצגת הנושאים
ומכאן מציאת דרכים ופתרונות להגברת המיחזור בתחומן.
בנוסף ,במרץ  2007המשרד להגנת הסביבה פרסם קולות קוראים בנושא תכנון מערכי מיחזור ברשויות
המקומיות.
להלן פעולות נוספות שהתבצעו בתחום האיגוד:

אשדוד
בעיר משתלבות תוכניות חינוכיות ) 30בתי ספר יסודיים מרחבי העיר אשדוד השתתפו בתכנית עירונית בנושא
מיחזור וחוק הפיקדון ,פירוט בפרק "חינוך והסברה"( עם תכנון והקמה של תשתיות להפרדה במקור:
-

-

-

בשנת  2007נוספו מתקנים לאיסוף טקסטיל באשדוד כך שמספרם כיום עומד על  .13הוספת המתקנים
הביא להכפלת כמות הטקסטיל שנאסף בתוך  4חודשים ) 25טון( לעומת כל שנת .2006
 הגברת איסוף הנייר בעיר ובמוסדות החינוך :לכל בתי הספר באשדוד בתחום האיגוד חולקו מתקניקרטון לאיסוף נייר לבן .כמו כן חולקו קרטוניות לאיסוף נייר לבן לכלל הכיתות ונערכה תחרות איסוף
נייר לבן בין בתי הספר בעיר .שני מפעלים גדולים בעיר החלו לאסוף ולפנות נייר וקרטון מתחומם.
בפיילוט אשר נערך השנה נמכרו  50קומפוסטרים בסבסוד העירייה ,האיגוד והתושב ,לתושבי העיר בעלי
בתים צמודי קרקע .פרויקט זה לווה בהדרכה ,חלוקת עלונים ומגנטים .בנוסף ,תושבים אשר התלוננו על
איכות המיכל לאחר שימוש קיבלו מיכל נוסף משופר וחדש מהחברה ללא עלות נוספת .מסקר אשר נערך
כחצי שנה לאחר מכירת הקומפוסטרים עולה כי רוב הרוכשים עדין לא הפיקו קומפוסט אורגני אך נכונים
להמשיך בתהליך.
נוספו כ 20-מיכלים לאיסוף מיכלי פלסטיק באשדוד וכן בחופי הים הוצבו פחים ייחודיים לאיסוף מיכלי
שתייה מפלסטיק.
עיריית אשדוד הגישה בקשה וקיבלה תמיכה להקמת מוקדי מיחזור עירוניים אשר אמורים לפעול כבר
בשנת .2008

נחל שורק
-

מועצה אזורית נחל שורק הגישה בקשה למשרד להגנת הסביבה בבקשה לתמיכה בהקמת מערכי מיחזור.
הבקשה התקבלה והמועצה הקימה תא איסוף כפול לאיסוף פסולת למיחזור )גזם ופסולת יבשה( באחד
מיישוביה.

גדרות
-

לשם הגברת איסוף הנייר הלבן למיחזור חולקו לכל תלמידי בית-הספר היסודי ביישוב קרטוניות אישיות-
ביתיות .המטרה איסוף הנייר הלבן בבתים והבאתו לבית הספר .הוחלט כי הפרויקט יורחב לבית ספר
נוסף בתחום האיגוד.
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-

 30תושבי גדרות רכשו קומפוסטרים לשימוש ביתי ,בסבסוד האיגוד ובצירוף עלוני מידע ומגנטים .נרשמו
תושבים נוספים אשר מעוניינים להשתתף בפרויקט.
תמונה מס'  :12מיכל לאיסוף טקסטיל למיחזור באשדוד

בני עי"ש
-

הוצבו  10מתקנים לאיסוף נייר עיתון ברחבי היישוב .הפרויקט לווה ע"י פרסום בעיתונות המקומית
ובשפה הרוסית.
הוצב מתקן אחד לאיסוף טקסטיל והוחלט על הצבת מתקן שני.

•

פרסום :פורסם מידע באתר העירייה של אשדוד בנושא המיחזור כמו גם הודעות לעיתונות ופירסום שוטף
באתר האינטרנט של האיגוד.

-

טבלה מס'  :11מצב קיים ברשויות האיגוד
גדרה גן יבנה
אשדוד
מספר מתקנים

בני עי"ש

גדרות

נחל
שורק

ברנר

חבל יבנה

222

24

25

24

8

16

8

10

מתקני קרטון

+

32

9

5

2

6

7

1

מתקני עיתון

126

18

19

10

11

10

14

19

נייר לבן

+

+

1

+

1

10

2

1

מתקן לאיסוף
טקסטיל

13

2

-

-

1

-

-

-

מתקן לאיסוף
מכלי פיקדון

 4אוט'

-

-

-

+

3

+

-

מתקני פלסטיק
)(PET

35

טבלה מס'  : 12כמויות ואחוזי המיחזור ברשויות )בטון(
הפסולת  /הרשות
) PETאביב(
) PETפיקדון(
פחיות )פיקדון(
בקבוקי זכוכית )פיקדון(
נייר לבן +עיתון+קרטון
פסולת אלקטרונית
גזם*
שמן בישול
טקסטיל
סה"כ מיחזור
סה"כ להטמנה
סה"כ פסולת
)הטמנה+מיחזור(

אחוז המיחזור

חבל
יבנה

נחל
שורק

2

2.5
27.7
23.8
448
91.2
0.20
246.6
3.6

9.5
0.2
0.3
1.6
430.8
59.5
3

-

-

אשדוד

גדרה

גן יבנה

בני עי"ש

51.9
130
180
1,241
3,198
2.5
2,270
103
61.3

22.7
2.3
1.8
21.8
258.8
2
879
15
32

7.1
2.7
2.4
20.3
554.3

5.4
0.2
0.5
1.5
99.7

998.8
3.6

138.3

-

גדרות

ברנר

5.4
0.6
0.5
5.2
131.9
**376
59

3.2
1.6
1.6
11
82.1
2,510
17.7

-

-

7,237.7

1,235.4

1,589.2

247.60

843.6

504.90

578.60

2,627.2

101,399.5

10,004.10

8,003.13

2,580.20

2,401.4

1,285.8

2,246.80

4,862.30

108,637.2

11,239.5

9,592.3

2,827.8

3,245

1,790.7

2,825.4

7,489.5

6.6

11

16.5

8.7

25.9

28

20.4

35

*חושב לפי אומדן של  25%מיחזור ,עד לקבלת אחוז המיחזור המדויק מתחנת המעבר/קיצוץ לשנת .2007
** גרוטאות מתכת .ע"פ נתוני המועצה.

יעדים:
העלאת אחוזי המיחזור ברשויות האיגוד תוך התמקדות בתחומים הבאים:
 .1סיוע לתכנון וביצוע  25מוקדי מיחזור עירוניים באשדוד וקידום הפיילוט של מיחזור פחיות שימורים.
 .2מתקני איסוף למיחזור :איחוד וקירוב לבתי ספר ומרכזים מסחריים ,הוספת מתקנים ברובעים שונים באשדוד.
 .3קומפוסטרים – המשך קידום והטמעת השימוש בקומפוסטרים בבתים צמודי קרקע תוך הרחבת מעגל
המשתמשים בישובי המועצה האזורית ברנר וחבל יבנה .
 .4הוספת מתקנים לאיסוף טקסטיל ביישובים נוספים בתחום האיגוד.
 .5סיוע לעיריית אשדוד בתחרויות מיחזור ארציות )אל"ה ,אט"ד(.
 .6הרחבת מעגל בתי עסק האוספים סוללות משומשות למיחזור תוך מציאת פתרון לריכוז ושינוע לאיגוד.
 .7בניית תכנית יישובית בנושא הפרדת פסולת במקור בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.
 .8פרסום לשם העלאת המודעות בקרב הציבור.
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מיחשוב

בשנת  2007החליט האיגוד למחשב באופן עצמאי את תהליכי העבודה המתבצעים במפעלים בתחום האיגוד,
לאחר בחינת האפשרות להתקשר למערכת המעוף של המשרד לאיכות הסביבה .
מערכת מפעלים וניהול מסמכים באה לתת מענה לצרכי האיגוד כמערכת המרכזת מידע על מפעלים הנמצאים
בתחום האיגוד וכל גוף אשר האיגוד פועל מולו בפעילותו השוטפת,ספקי האיגוד ובתי ספר אשר בהם נעשית
פעילות חינוכית .
מערכת המפעלים מאפשרת לעובדי האיגוד את המשימות הבאות :
תיעוד ביקור איש שטח והפצה לגורמים המתאימים.
מילוי משימות ע"י איש השטח בעקבות ביקורו ומעקב אחר ביצועם.
תהליך רישוי עסק חדש\קיים –פניה מהעירייה,סיור בשטח,כתיבת תנאים לרשיון ,ביקורת חוזרת.
תלונה – תהליך טיפול בתלונה מרגע הגעתה בצורת מייל ,פקס,טלפונית ,מכתב ועד לתיוקה בתור המתאים לפי
איש המקצוע וביצוע מעקב עד לסגירתה .
מידע מרוכז על המפעלים .

התוכנה החדשה תייעל את העבודה בין הגורמים השונים שיעבדו על בסיס מידע משותף ותאפשר הפקת
דוחות מסוגים רבים בזמן קצר.

יעדים :
 .1פיקוח ובקרה על מפעלים.
 .2הפקת דו"חות עפ"י שאילתות.
 .3חיבור מערכת המפעלים למערכת .GIS
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מעבדה
המעבדה מבצעת בדיקות כימיות מדוגמאות הנלקחות משפכי תעשיה ,מאגרים ,מכוני טיהור שפכים.
השנה הושם דגש על מעקב אחר טיב המים בנחל לכיש.
בשנת  2007התקבלו במעבדה –  376דוגמאות ובוצעו כ –  1880בדיקות כימיות.
המעבדה מבצעת בדיקות

, BOD, COD ,pHחמצן מומס ,מוליכות ,כל סוגי המוצקים ) כללי  ,מרחפים,

מומסים ,נדיפים( זרחן ,תרכובות חנקן ) אמוניה ,חנקות ,חנקן אורגני( ,סולפטים ,סולפידים ,בורון ,כלורידים,
 ,Na,Kשמנים ושמן מינרלי ,דטרגנטים ,פנולים.
מעבדת האיגוד משמשת כמעבדה ארצית להכשרת צוותי מריחים מטעם המשרד להגנת הסביבה .

יעדים
המשך פיקוח על איכות מי נחל לכיש.
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מתקני טיפול בשפכים במרחב הכפרי של האיגוד
כללי

במרחב הכפרי של האיגוד קיימים עשרה מתקנים לטיפול בשפכים )מט"שים(:
בית גמליאל ,בן זכאי ,בני דרום ,בניה ,ברנר ,חצור ,כפר אביב ,ניר גלים ,נשג"ב ,וקבוצת יבנה.
האיגוד עוקב אחר תפעולם התקין של המתקנים ועל איכות הקולחים .הדיגום כולל :ביוב גולמי ,אגני שקוע,
בריכות חימצון ,בריכות אופרטיביות של השקיה ,מאגרים ומתקנים שונים.
בשנת  2007נערכו במסגרת המעקב אחר הטיפול בשפכים במרחב הכפרי של האיגוד  889בדיקות מעבדה.

מועצה איזורית נחל שורק
מט"ש נשג"ב
הרצתו של מט"ש נשג"ב התחילה בינואר  .2003המט"ש נועד לטיפול בביוב הגולמי של הישובים גדרה ,בני עי"ש,
מועצה אזורית שורק ,מועצה אזורית גדרות ,בסיס תל נוף ומושב קידרון  .שפכי התעשיה העיקריים המגיעים
למט"ש מקורם בקיבוץ חפץ חיים – במתקן השפכים טכנו אויל ,ובמפעל בשמת .כמו כן המט"ש מקבל את שפכי
מפעל "זרעים גדרה" ובסיס תל-נוף.
מערכת הטיפול של מתקן נשג"ב מורכבת מבריכות איוור עם איג'קטורים ,ומאגר ליטוש )"נתיבה"( .איכות
הקולחים ביציאה ממאגר הליטוש צריכים לעמוד בדרישות ) 20/30תצרוכת חמצן כימי /מוצקים מרחפים(.
ממאגר ליטוש נתיבה עוברים הקולחים ,דרך מאגרי חפץ חיים ,להשקיה.
תמונה מס' :14

תמונה מס' :13

במהלך  2007לא הופעלו האיג'קטורים בבריכת אוורור

שאיבת שפכים מבריכת האוורור ל מאגר ה'.

מט"ש נשג"ב אינו עומד ביעד שהוצב מבחינת איכות קולחים מופקת ,בכל שלב של הטיהור במערכת ,וגורם
למטרדי ריחות קשים .בספטמבר  2006אושרה ע"י המנהלת לתשתיות ביוב תוכנית חרום לשדרוג מט"ש נשג"ב.
בינואר  2007הושלם שלב ראשון של התוכנית שכולל מניעת קצר הידראולי במאגר נתיבה ע"י הרחקת צינור כניסה
למאגר מצינור היציאה ממנו והכנסת שש יחידות אספירטורים צפים להספקת חמצן וליצירת תנאי סחרור ופיזור
של קולחים בכניסה למאגר.
תמונה מס' :15

הותקן צינור כניסה חדש למאגר נתיבה

תמונה מס' :16

במאגר הופעלו שש אספירטורים

תמונה מס' :17

מבנה המפוחים בבניה

שלב שני של התוכנית כולל החלפת מערכת החדרת חמצן בבריכת אוורור משיטת האיג'קטורים למערכת
המבוססת על פעפוע אוויר עם מערכת מפוחים ליניקה וסניקת אוויר .נכון לפברואר  2008נמצא פרויקט שדרוג
בריכת האוורור בשלבי הסיום.
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מאגרי חפץ חיים
אגודת המים חפץ חיים היא בבעלות קיבוץ חפץ חיים .האגודה עוסקת באיגום מי קולחים ,השבחתם ואספקתם
לצרכנים חקלאיים.
בבעלות האגודה נמצאים ארבעה מאגרים .שלושה מאגרים ב' ,ג' ו-ד' נמצאים בקיבוץ חפץ חיים ומאגר ה' נבנה
בסוף שנת  2004בצמוד למט"ש נשג"ב .כושר האיגום של מאגרי חפץ חיים עומד כיום על כ 4.5 -מלמ"ק.
מאגרים ב' ו-ג' קולטים חלק מקולחי מט"ש אשדוד )דרך מאגר חבל יבנה( .איכות הקולחים ממט"ש אשדוד היא
ברמה גבוהה ואפשרה קבלת אישור להשקיה בלתי מוגבלת.
תמונה מס' :19

תמונה מס' :18

ציפורי מים במאגר ג'

מאגר חפץ חיים ב'

במאגר ד' נקלטים קולחים ממט"ש נשג"ב להמשך הטיפול.
מאגר ה' נועד לקלוט מי שיטפונות מנחל שורק אבל טרם צויד במערכות השאיבה והחשמל .משנת  2005נקלטו
במאגר ה' קולחים ממט"ש נשג"ב .לאחר שדרוג המט"ש יוחזרו הקולחים ממאגר ה' למאגר נתיבה.
תמונה מס' :20

מערכת טיפול שלישוני ליד בריכה אופרטיבית של אגודת המים חפץ חיים

מועצה אזורית חבל יבנה
במועצה אזורית חבל יבנה נמצאים חמישה מתקנים לטפול בשפכים .ארבעה מהם פועלים על בסיס אגני שיקוע
ובריכות חימצון :ניר גלים ,בני דרום ,בן זכאי ,ובית גמליאל  .המתקן החדש בקבוצת יבנה פועל בשיטת ביומסה
מקובעת – מט"ש יחיד מסוגו בשטח האיגוד .הבריכות הישנות בבית גמליאל ובריכות בן זכאי יסיימו את תפקידם
בשנים הקרובות .במושב בן זכאי יקום מתקן חדש שיופעל על בסיס בוצה משופלת .שפכי מושב בית גמליאל
יחוברו למכון גבעת ברנר שיתחיל את הרצתו בסוף שנת .2008

ניר גלים

בריכת החימצון של ניר גלים מטפלת בשפכים הסניטרים של הקיבוץ ,שפכי הרפת של הקיבוץ ושפכי אזור
התעשייה החדש .רפת הקיבוץ פועלת בשיטה "רטובה" ומוסיפה עומס אורגני כבד על המתקן .פיתרון טיפול
בשפכי הרפת תלוי בהקמת מתקן אזורי לטיפול בבוצות חקלאיות )מטב"ח( במושב תמורים .עקב איכות ירודה של
הקולחים אסר משרד הבריאות את שימושם להשקיה.
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תרשים מס'9 :
איכות קולחים ביציאה מבריכת ליטוש ניר גלים:2004-2007 ,
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0
שנת 2007

שנת 2005

שנת 2006

TSS-105 mg/l

שנת 2004

BOD mg/l

משנת  2006מעביר מושב ניר גלים את הקולחים למאגר חבל יבנה שנועד לאגירת קולחי אשדוד באיכות גבוהה!
כמו כן ,תחזוקה לקויה של הבריכות ואי הפעלת המאווררים מורידים את אפקטיביות הטיפול בשפכים וגורמת
למפגעי ריחות בשכונת הרחבה של המושב.

בני דרום
הוקם מתקן חדש לטיפול בשפכים הסניטרים של היישוב .המתקן פועל על בסיס שלושה אגני שיקוע ובריכת
חימצון ,המשמשת בעונת ההשקיה כבריכה תפעולית לקולחים .איכות הקולחים במתקן טובה.

בן-זכאי
התואי החדש של הרכבת יעבור בשטח של בריכות החימצון בן זכאי .חב' רכבת ישראל תעתיק את המתקן לא
רחוק מהמקום .המתקן החדש יופעל על בסיס בוצה משופלת .תוכניות המתקן אושרו בקיץ .2007

בית גמליאל
בריכות החימצון של מושב בית גמליאל מחוברות למאגר גבעת ברנר .סיום בניית המכון גבעת ברנר מתוכנן לסוף
שנת .2008
תמונה מס' :22

תמונה מס' :21

לאחר הפעלת המכון יבוטלו בריכות של מושב בית גמליאל.
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קבוצת יבנה
מט"ש קבוצת יבנה נועד לטיפול בשפכים סניטרים של קיבוץ קבוצת יבנה ,מדרשת גבעת וושינגטון ,ישיבת כרם
יבנה ושפכי רפת הקיבוץ .השפכים התעשייתיים המגיעים למתקן מקורם במפעל לביצים ובמפעל לייצור חמוצים,
והם מתאפיינים בעומס אורגני גבוה יחסית.
המתקן שודרג במהלך שנת  2005ובפברואר  2006החלה הרצתו.
המתקן נבנה ע"י חברת "אליף" בטכנולוגיה של ביומסה מקובעת .מערכת הטיפול של המט"ש כוללת את הרכיבים
הבאים :מסנן קדם טיפול במרווחים של  8מ"מ ,שתי בריכות שיקוע )שהייה של  24-36שעות( ,ביוריאקטור
שמתבצע בו תהליך רב דרגתי עם ייצור אפסי של בוצה שניונית ,ובריכה אופרטיבית לאיגום הקולחים.
תמונה מס' :23

תמונה מס' :24

תמונה מס' :25

מבנה של ביוריאקטור

ביוריאקטור-מבד מלמלה

שתי בריכות שקוע ובריכת ליטוש

שפכי הקיבוץ מאופיינים בריכוזים גבוהים של כלורידים ) בין  550ל 700-מג"ל( ונתרן )בין  350ל 450-מג"ל ( עקב
איכות מי רשת של הקיבוץ ) עד  450מג"ל  Сlועד  245מג"ל  (Naותרומת התמלחת ממפעל החמוצים והמכבסה.

מועצה איזורית ברנר
בניה
מתקן זמני שנועד לטיפול בשפכים הסניטרים של מושב בניה ,שעוברים לאחר הטיפול לבריכה שהוקמה ליד
המתקן .אין שימוש בשפכים אלו ומדי פעם מזרימים אותם לוואדי .לאחר שיוקם מט"ש ברנר ,יעברו שפכי בנייה
לטיפול במט"ש עם שפכי מושב בית גמליאל.
תמונה מס' :27

תמונה מס' :26

מתקן זמני לטיפול בשפכים במושב בנייה

בריכה במושב בניה

גבעת ברנר
מועצה אזורית ברנר מקימה בצמוד למאגרי קיבוץ גבעת ברנר מט"ש חדש בשיטת בוצה משופלת עם טיפול
שלישוני .צו התחלת עבודות נשלח לקבלנים באוגוסט  2007ובהתאם ללוח הזמנים העבודות מתוכננות להסתיים
בסוף שנת  .2008המט"ש נועד לטפל בשפכים של מו"א ברנר ,מ.מ מזכרת בתיה ,מ.מ קריית עקרון ומושב בית
גמליאל.
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מועצה איזורית גדרות
מתקן כפר אביב
שפכי המועצה מטופלים בשני מתקנים :במתקן אזורי מט"ש נשג"ב ובמתקן כפר אביב .רוב השפכים של המועצה
מגעים לתחנת ביוב גדרה שנמצאת ליד מושב קידרון ומשם למט"ש נשג"ב .מתקן כפר אביב נועד לטיפול בשפכים
הסניטרים של מושב גן הדרום וכפר אביב .לאחר הטיפול מגיעים קולחים באיכות טובה למאגר חבל יבנה.

מועצה מקומית גן יבנה
מט"ש חצור
מבחינה גיאוגרפית נמצא מט"ש חצור בסמוך ליישוב גן יבנה .המט"ש הופעל ע"י מועצה אזורית באר-טוביה וקולט
גם שפכים ממועצה מקומית גן יבנה שהם מהווים כ 43% -מכל השפכים של המכון .שפכי מ.מ .גן-יבנה והמפעלים
שבשטחה )בעיקר מפעל מעדנות( נמצאים בפיקוח האיגוד.

יעדים
 .1מעקב אחר תפקוד תקין של מתקני הטיפול בשפכים.
 .2מעקב אחר איכות השפכים הגולמיים.
 .3מעקב אחר איכות הקולחים.
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נחל לכיש
 .1כללי
נחל לכיש באזור אשדוד נמשך מגשר עד הלום ועד לשפך הים לאורך של כ  9.5ק"מ.
הנחל הינו נחל אכזב .במשך הקיץ נמצא אפיק הנחל מגשר עד הלום ועד גשר בני ברית – יבש ,למעט שני
קטעים קצרים ליד מוצאי הנקזים" :מזרחי" ו "אלתא".
ככל הידוע לנו ,מקור המים בנקזים הנ"ל הוא מי תהום "שעונים" המצויים בשכבת הקרקע העליונה,
ובנוסף ,גם חדירת מים שפירים ולעיתים נדירות ,גם מעט שפכים בעת תקלות.
לעיתים זורמים בנחל קולחים  /שפכים ממעלה הנחל )מחוץ לתחום אשדוד( וגורמים להרטבת כל הנחל
בתחום אשדוד.
מגשר בני ברית ועד לשפך הים ,נחל לכיש מלא במים בכל עונות השנה ) 3.3ק"מ(.
לקטע הנחל ה"רטוב" מתחברים מוצאי הנקזים" :מטאפיק"" ,בזק" ו "עורף הנמל" ,ובנוסף להם עוד
מספר נקזים קטנים המנקזים חלק מאזור התעשייה הכבדה.
בנקז "מטאפיק" ,המנקז את אזור התעשייה הצפוני ,הותקנה מערכת שאיבת זרימות קיץ ,וכתוצאה מכך
פסקו לחלוטין אירועי זיהום הנחל מהנקז.
בנקז "בזק" זורמים ,בדרך כלל ,בעיקר מים באיכות טובה ,שמקורם כנראה במי תהום "אמיתיים"
)רגיונליים( .בשנה האחרונה ,היו מספר אירועי זיהום שפכים סניטרים בנקז זה.
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מפה מס' – 2 :נחל לכיש – נקזים ונקודות דיגום
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 .2מקורות מים
מקורות המים של הנחל ,לפי סקר הידרוגיאולוגי שנערך באזור )תה"ל:(2) (1997 ,
•

ניתן להניח ,כי המים הזורמים בנקז "מזרחי" חודרים אליו מאקוויפר שעון ,וכי המים הזורמים בנקז "בזק"
חודרים אליו מהאקוויפר הרגיונלי )ריכוזי הכלוריד הנמוכים ,והקבועים יחסית ,במי הנקזים תומכים בהנחה
כי הללו מובילים מים ממקור זה(.

•

כיוון מעבר המים )מהנחל לים או ההיפך( ומרחק החדירה לכל כיוון תלויים בעיקר בעונות השנה .ניתן להניח
כי ריכוזי הנתרן והכלוריד הגבוהים והבלתי-קבועים בנחל מקורם בקשרים הידראוליים אלה .יש לציין כי
סכר חול בקיץ אינו מונע מעבר מים מהנחל לים ,בגלל חדירותו של החול למעבר מים.

 .3איכות מי הנחל
בדו"ח באיגוד לשנת  2006הצגנו בדיקות מספר פרמטרים כימיים ,שנבדקו על ידנו לצורך גילוי חדירת מזהמים
למי הנחל )ערך הגבה ,אמוניה ,ניטראט ,צח"ב ,צח"כ ,כלל מוצקים מרחפים ),(550º ,103ºכלוריד ,נתרן(.
בבדיקות אלה נוכחנו שאיכות מי הנחל באופן כללי היא טובה ,למעט אירועי זיהום מקומיים קטנים.
לפיכך ,החלטנו השנה להרחיב את הבדיקות ,ולכלול גם בדיקות בקטריולוגיות )קוליפורמים צואתיים( ,בכדי
לקבל תמונה חדה יותר של אותם אירועי זיהום קטנים.
במהלך חודש מרץ  2007קבלה מ.א .באר טוביה הרשאה להזרמת קולחים ממט"ש חצור לנחל לכיש ,בבדיקות
שערכנו :לפני ,בזמן ואחרי ההזרמה – ראינו בבירור את השפעת ההזרמה בעלייה ברמות האמוניה במי הנחל בעת
ההזרמה ,ואילו לאחר חודש,באפריל  ,2007חזרה רמתה הנורמאלית הנמוכה.
במקביל ,התקשרנו עם פרופ' אביטל גזית ,מהמח' לזואולוגיה ,בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת ת"א,
לביצוע עבודת חקר "בריאות הנחל" המבוסס על דיגום אינדיקטורים ביולוגיים .פרופ' גזית וצוותו החלו את
עבודת החקר בנחל בחודש מאי  2007וימשיכו בה גם בשנת ) .2008עיקרי המחקר יובאו בדו"ח לשנת .(2008
כמו כן ,התקשרנו עם מר יונתן רז ,אקולוג רשות נחל הירקון ,ולמדנו ממנו רבות בנושאי :איכויות מים בנחלים,
אחזקה וטיפול שוטף בשגרה ובעת אירועי זיהום .סיירנו במתקני הרשות כגון :במערכת לקליטת זרימות קיץ
בנקזים ,ובמערכת "אגנים לחים" המשפרת את מי הנחל באמצעות טיפול ביולוגי-טבעי.
לקראת סוף אוק'  2007אירעה תקלה חמורה בצינור השפכים הראשי של אשדוד ,באזור התעשייה הצפוני.
כתוצאה מהפסקת פעולת מכוני השאיבה בעיר )לצורך תיקון הצינור הפגום( ,זרמו לנחל כמויות שפכים גדולות
ביותר ,שגרמו לתמותת דגים עצומה ,בשל הירידה הדרסטית ברמת החמצן המומס.
אירוע חריג זה ,הביא לבחינת הכשלים ונוהלי הטיפול הנהוגים כיום.
הופק דו"ח" :תקלה בניצור שפכים ראשי וזיהום נחל לכיש – אוקטובר  ,"2007ומופק "נוהל טיפול ומניעת זיהום
בסביבת הנחל".
הערכת המומחים היא ,כי הנחל ישתקם במהירות כבר לאחר החורף הקרוב ,ובאביב צפויים לחזור אליו גם בעלי
החיים הרבים שנעלמו כתוצאה מהאירוע.
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טבלה מס'  :13תוצאות דיגום הקוליפורמים הצואתיים ב  4נקודות בנחל לכיש
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טבלה מס' :14
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סביבה חקלאית
הרפורמה במשק החלב
במסגרת הרפורמה במשק החלב ,נדרשות הרפתות להסדרה סביבתית המונעת כל פיזור של זבל או תשטיפים
מהרפת אל הסביבה.
עד לסוף שנת  2006היו אמורות כל רפתות החלב להשלים את בניית התשתיות ולקבל רישיון עסק.
כתוצאה מהעיכוב בבנייתו של המפעל לטיפול בפסולת בעלי -חיים )מטב"ח( בתימורים ,לא ניתן להשלים את
המהלך עד לסופו ,שכן יעדי פינוי הזבל מצומצמים ,והרפתנים נאלצים לפזר אותו בצורתו הגולמית בקרקע.
ברחבי האיגוד פועלות בסוף שנת  28 2007רפתות חלב המצויות ברובן בשלבים האחרונים של ביצוע עבודות
תשתית מקיפות ,הכרוכות בעלויות גבוהות .בשנה החולפת נסגרו עוד  3רפתות חלב במושב בית אלעזרי ומספרן
הכולל במושב ירד ל  8רפתות.
בטבלה להלן ניתן לראות שכל הרפתות באיגוד עברו את שלבי השיפוט ומנהלת ההשקעות.
חלקן בעלות רישיון עסק ,וחלקן בתהליך הסדרתו.
האיגוד סייע להתקדמות בשלבי התכנון והאישורים ,בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ,וכן פיקח והווה גורם
מאשר בועדות בינוי ערים.
טבלה מס'  : 15מצב התקדמות הרפורמה ברפתות האיגוד.
דו"ח רפתות  -סיכום 2007
מועצה אזורית

ישוב

רפתות
פעילות

שיפוט
ומנהלת

התחלת
בנייה

מ.א .ברנר

קבוצת שילר
בניה
בית אלעזרי
קדרון
חפץ חיים
יסודות
בני ראם
בית חלקיה
כפר אביב
ניר גלים
קבוצת יבנה
בית גמליאל
בן זכאי
13

1
6
8
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
28

1
6

1
6

1
1
1
2
2
2
1
1
1
1

1
1
1
2
2
2
1
1
1
1

מ.א .נחל שורק

מ.א .גדרות
מ.א .חבל יבנה

סה"כ

רישיון עסק
1
2
1

1

1
1

7

בנוסף לרפתות החלב נמצאת באיגוד חוות פרים ארצית להרבעה )שיאון( המשמשת כ "בנק זרע" להשבחת עדר
החולבות בארץ ,שעברה אף היא שדרוג תשתיות ומבנים בדומה לרפתות החלב.
כמו כן ,קיימות מספר חוות גידול עגלות/עגלים כמקור התחדשות ותחלופה ברפת ,וכגידול לבשר.
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לולי פטם מטילות ורבייה
בשטח האיגוד פועלים עשרות לולים בצורות ובגדלים שונים.
השנה ,המשיך האיגוד לפעול למניעת מטרדי עשן וריח ממשרפות הפגרים .וכמו כן ,פעל לקידום השימוש במיכלי
כלוי בסיד למניעת זיהום אויר וקרקע.
בכל הלולים במ.א .ברנר ,ולחלק מלולי מ.א .גדרות נרכשו מיכלים.
לקראת סוף  2007נערכו מספר סיורים בלול במושב גן הדרום ,הגובל בשכונות הצפוניות של גן יבנה ,בעקבות
תלונות תושבים על ריחות רעים .האיגוד ימשיך במעקב רצוף על לול זה.
גידול עופות בלולים הינו עסק טעון רישוי ,האיגוד פועל לרישוי כל הלולים ברישוי עסק כדין.

אווזיות
בשנת  2006התקבלה החלטת בג"צ על איסור מוחלט של פיטום אווזים.
כתוצאה מכך נסגרו  2מפטמות מתוך  4המפטמות שפעלו במושב בן זכאי 2 .המפטמות שנותרו ,עברו הסבה לגידול
אווזים בצורת האכלה בלבד )ללא הלעטה ,ולכן פחתו מאד כמויות ואיכויות השפכים (.
האיגוד מסייע לאכיפת החוק לצמצום המפגעים הסביבתיים מהאווזיות שנותרו בשיתוף יחידת הפיקוח על הצומח
והחי )פיצו"ח( של משרד החקלאות ,המשרד להגה"ס והמשטרה הירוקה.
נערכו מספר סיורים באווזיות ,בשיתוף המשרד להגה"ס.

ריסוס בקרבת מגורים
מדיניות האיגוד והמדור לניטור רעלים בנדון היא :להמשיך ולאפשר קיום החקלאות במקום ,תוך התחשבות
מרבית מצד החקלאי ביישום חומרי ההדברה והדישון .כמו כן ,תשומת לב מרבית לתנאים מטאורולוגיים בזמן
הריסוס ,ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות.
טופלה תלונה אחת במושב בן זכאי ,בשיתוף המדור לניטור רעלים.

השקיה בקולחים
האיגוד תומך ומקדם שימוש בקולחים על פני מים שפירים בחקלאות ,תוך הקפדה על איכות הקולחים.
במ.א .ברנר הוקמו  2מאגרים למי שיטפונות מנחל גמליאל בצמוד למאגר הקיים ,ונבחר קבלן במכרז להקמת
מט"ש ברנר .במהלך השנה נמשכה פריסת רשת הצנרת הראשית להשקיה בקולחים בשדות גבעת ברנר והונח קו
הולכת השפכים ממושב בניה למט"ש החדש.

אתרי קומפוסט  /פיזור זבל גולמי
האיגוד טיפל במספר תלונות מפגעי ריח בשל פיזור זבל גולמי-בלתי מעובד בקרבת מגורים באשדוד ,בגן יבנה
ובגדרה.
השנה ניסגר אתר הקומפוסט בסמוך לישוב יד בנימין .אתר הקומפוסט זיהם במשך שנים את מי התהום באזור,
וגרם למטרדי ריחות בישוב יד בנימין.
בבעלות מנהל האתר שניסגר ישנם מספר אתרי קומפוסט נוספים בלתי מוסדרים .האיגוד ,בשיתוף המשרד
להגה"ס ,החלו בצעדים לסגירתו של האתר הבלתי מוסדר ,הנמצא בשטחי מושב קדרון.
בשלב זה ,סוף  ,2007אין ברחבי האיגוד אף אתר מורשה להכנת קומפוסט.
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שרפת גזם חקלאי
כל שרפת גזם חייבת באישור מוקדם של היחידה לפיקוח על הצומח והחי )פיצו"ח( ממשרד החקלאות ומשירותי
כיבוי אש.
האישורים לשרפת גזם )בלבד!( ניתנים לחקלאים בהתאם לנתוני מרחק מישוב ותנאי מזג האוויר.
האיגוד טיפל במספר אירועי מפגעי עשן כתוצאה משרפות גזם בלתי חוקיות ,בשיתוף יחידת הפיצו"ח של משרד
החקלאות.
עיקר התלונות היו באזור המושבים השיתופיים ניר גלים ובני דרום.

רישוי עסקים
האיגוד פועל להסדרת העסקים בתחום החקלאי ,וכן להסדרתם של העסקים האחרים הפועלים ללא רשיון עסק
בשטחים החקלאיים בשיתוף המועצות האזוריות.

יעדים
 .1לולים – המשך הוספת מכלי כלוי לטיפול בפגרי עופות למניעת זיהום מי התהום )משרפות ,קומפוסטציה ,איכול
בסיד(.
 .2רפתות – קידום ההסדרה הסביבתית הנדרשת ב"רפורמה" בכל הרפתות ומתן רישיונות עסק.
 .3אתרי קומפוסט – צמצום מספר האתרים הבלתי חוקיים והסדרת אתר נוסף אחד לפחות.
 .4הגברת השימוש בחומרים ידידותיים לסביבה בחקלאות  -הדברה ביולוגית של מזיקים ,שימוש
בקומפוסט במקום בזבל כימי.
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פניות ציבור
בשנת  2007התקבלו באיגוד  639פניות לעומת  445פניות שהתקבלו בשנת .2006
כל הפניות המתקבלות באיגוד מתרכזות אצל רכזת פניות הציבור ועוברות לרכזים המקצועיים למתן חוות דעת או
לטיפול .מטרת האיגוד לתת לכל פונה טיפול ברמת מהימנות גבוהה בזמן קצר.
פנייה שמגיעה לאיגוד וטיפולה אינה בסמכות האיגוד ,עוברת לטיפול הגורם המוסמך.
טבלה מס'  :16פירוט הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת  2007לפי רשויות מקומיות.
רשות
מקומית
מספר פניות
%

אשדוד

חבל יבנה

גן יבנה

גדרה

ברנר

גדרות

שורק

בני עי"ש

סה"כ

389
61

164
26

39
6

29
5

11
2

5
1

2
>1

_
-

639

בשנת  2007גדל מספר הפניות מתושבי מושב ניר גלים על זיהום אוויר שמגיע מאזור התעשייה הצפוני של אשדוד.
 164פניות ממושב ניר גלים מהווים  26%מכיל הפניות שהתקבלו באיגוד במהלך שנת !2007
תרשים מס' :10
פירוט הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת  2007לפי הרשויות )(%
80
73
70
61

60
50
40
30

26
20
10

8

4
6

5

0
אשדוד

5

3

2
2

חבל יבנה

גן יבנה

גדרה

שנת % ,2007

4

1

1

2
0

ברנר

גדרות

שורק

בני ע"ש

שנת % ,2006

טבלה מס'  :17מספר הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת  2007על פי חלוקה לנושאים.
נושא
מס'
פניות
%

זיהום
אוויר
463

רעש

פסולת

שונה

65

32

20

זיהום קרקע
ים ונחלים
16

קרינ
ה
16

15

72

10

5

3

3

3

2

מזיקים

מידע

שפכים

סה"כ

9

3

639

1

בשנת  2007עלה מספר התלונות על זיהום האוויר ב 173 -תלונות ,יחסית לשנה שעברה ,עקב זיהום האוויר באזור
התעשייה הצפוני.
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תרשים מס' :11

התפלגות הפניות לשנת 2007
מזיקים
שפכים
קרינה
1% 2%
3%

פסולת
5%
מידע
1%
זיהום קרקע
3%
שונה
3%

רעש
10%

זיהום אוויר
72%

 .1תלונות על זיהום אוויר
בשנת  2007התקבלו  463תלונות על זיהום אוויר ומטרדי ריחות לעומת  290תלונות שהתקבלו בשנת  .2006תלונות
אלה מהוות  72%מסך התלונות.
בשנת  2007עלה מספר התלונות על זיהום האוויר באזור התעשייה הצפוני ובמושב ניר גלים שנמצא לא רחוק
ממנו.
טבלה מס'  :18תלונות על זיהום אויר
מקור תלונות

מס'
תלונות
250

54%

מ.א .חבל יבנה

154

33%

מ.מ .גן יבנה

29

6%

מ.מ .גדרה

21

5%

מ.א .ברנר
מ.א .גדרות
מ.א .נחל שורק

5
3
1

1%
>1%
>1%

מ.מ .בני עי"ש

0

0

אשדוד

%

מוקדי הזיהום העיקריים
התקבלו  99פניות על זיהום אוויר באזור התעשייה הצפוני ממפעלים
הבאים :בתי זיקוק ,יהודה פלדות ,אגן ,הקורנס ,אתר למיחזור פסולת,
חב' החשמל ,רותם דשנים ,מפעל בטון ,מסגרייה א.ס .להבה ,ארן מטאל
נסגר.
שריפת גזם בשטחים חקלאים.
שריפת קבלים וחומרים שונים ע"י גנבי מתכות.
ריחות ועשן ממסעדות.
רוב התלונות מתושבי מושב ניר גלים על זיהום אוויר מאזור התעשייה
הצפוני.
ריחות מלול שנמצא במושב גן הדרום ,מטרדי ריחות עקב שריפת גזם
ופסולת בשטחים חקלאים.
מטרדי ריחות ממט"ש נשג"ב ,מטרדי ריחות עקב זיבול חלקה חקלאית
בצמוד לשכונת מגורים ,מטרדי ריחות מאתר קומפוסט שנמצא במושב
קידרון.
ריחות במושב קידרון מתחנת הביוב ומט"ש נשג"ב.
מטרדי ריחות ועשן עקב שריפת פסולת.
ריחות ממט"ש נשג"ב.
לא התקבלו פניות מהמועצה.
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 .2רעש.

בשנת  2007התקבלו באיגוד  65תלונות על רעש .פניות אלה מהוות  10%מסך הפניות .פירוט הטיפול בפניות
בתחום הרעש מובא בעמוד .60

 .3פסולת.
השנה התקבלו באיגוד  32פניות על מפגעי פסולת המהוות  5%מסך הפניות .התלונות התייחסו למפגעי פסולת
ביתית ופסולת בנייה ,לפינוי לוחות אסבסט ישנים ,להוספת מתקנים לאיסוף בקבוקי פלסטיק באזורים שונים.

 .4זיהום קרקע ,ים ונחלים.

באיגוד התקבלו  7קריאות על זיהום קרקע עקב פעילות תעשייתית 4 ,קריאות על זיהום ים ו 5-פניות המתייחסות
לנחל לכיש.

 .5קרינה.

בשנת  2007התקבלו  16פניות בתחום הקרינה מספר הדומה למספר הפניות שהתקבלו באיגוד אשתקד.
רוב הפניות הן בקשות לבדיקת קרינה מאנטנות סלולאריות ומקוי מתח.
פירוט הטיפול בפניות בתחום הקרינה מובא בעמוד .68

 .6סביבה חקלאית ולחימה במזיקים.
התקבלו  15תלונות המהוות  2%מסך הפניות .התלונות התייחסו למפגעי יתושים ,זבובים ועכברים.
גם השנה התקבלו באיגוד רק  4תלונות על מפגע יתושים מאזור גדרה וקידרון.

יעדים
 .1מתן מענה לפונים ברמת מהימנות גבוהה ובמסגרת זמן סביר.
 .2מעקב אחר פניות הדרושות טיפול מקיף וממושך.
 .3שתוף פעולה עם אגפים שונים ברשויות מקומיות להגשת טיפול מהיר ,אמין ומקצועי.
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פסולת מוצקה
פסולת מעורבת
עם סגירת אס"פ "רתמים" באמצע שנת  2003הקימה עיריית אשדוד ,באמצעות חפ"א ,תחנת מעבר זמנית לפסולת
מעורבת שנותנת מענה אזורי לטיפול בפסולת הביתית והגזם לרשויות האיגוד ולרשויות נוספות.
התחנה נקראת" :איילות-אשדוד" וקולטת בממוצע כ  450טון אשפה ביום .הפסולת האורגנית הנקלטת בתחנה
מועברת במלואה ,בסוף כל יום עבודה ,לאתר סילוק פסולת )אס"פ( "דודאים" באזור באר שבע.
הגזם הנקלט בתחנה בנפרד מהפסולת המעורבת – מפונה לקיצוץ ומיחזור.
במהלך  2006התקבל בקריאה ראשונה התיקון )מס'  (9ל"חוק שמירת הניקיון התשמ"ד "1984 ,המסדיר בחוק
את נושא היטל ההטמנה )התקבל סופית ב .(16/1/07
בסוף  2007קבלה עיריית אשדוד החלטה לשדרּג את תחנת המעבר הקיימת ,ולשקול תכנונו והקמתו של מפעל
הפרדה ומיון .משמעות המפעל היא :להוציא מזרם הפסולת המעורבת את כל שניתן למיחזור ,ולהקטין את
השארית המופנית להטמנה  -בכדי לחסוך בהוצאות ההטמנה הגבוהות הצפויות בשל ההיטל) .יתרון נוסף יבוא
לידי ביטוי בעמידה בתקנות אחוזי המיחזור הנדרשים ברשות המקומית ע"י המשרד להגנת הסביבה(.
טבלה מס'  : 19סה"כ הפסולת המעורבת שנוצרה ופונתה )כולל מיחזור( ברשויות האיגוד בשנת ) 2006טון(:
רשות

תחנת מעבר
איילות-אשדוד

אשדוד
גדרה
גן יבנה
בני עי"ש
חבל יבנה
גדרות
ברנר
נחל שורק
סה"כ

+

אס"פ חרובית
)שדות מיכה(

+

+
+
+
+
+
+
+

ישירות
לאס"פ
דודאים
+

סה"כ
פסולת
)טון(
108,637.2
11,239.5
9,592.3
2,827.8
3,245.0
2,825.4
* 7,489.5
1,790.7
147,647.4

מספר
תושבים
ברשות
204,200
15,550
15,800
7,600
4,700
4,200
6,100
3,500
261,650

סה"כ פסולת לתושב
)ק"ג ליום(
1.5
2.0
1.7
1.0
1.9
1.8
3.4
1.4
1.5

* ב מ.א .ברנר רק כ 2,500 -טון פסולת ביתית ,והיתר פסולת בניה וגושית מתחנות המעבר ) 1.12ק"ג לתושב
ליום(.
תוכנית אב לטיפול בפסולת באשדוד
בעיריית אשדוד הכינו תוכנית אב לטיפול בפסולת ,הכוללת את כל מרכיבי ואופן האצירה והשינוע מרחבי העיר
ועד לתחנת המעבר) .מעבר מעגלות אשפה ומכולות פתוחות למיכלי אצירה מוטמנים(.
לקראת סוף  2007התקשרה עיריית אשדוד עם קבלן פינוי פסולת חדש )זוכה מכרז משכ"ל(.
העירייה תפרסם מכרז חדש לפינוי הפסולת )יפורסם במהלך .(2008
האיגוד השתתף בצוות הליווי והייעוץ למכרז בשלביו הראשונים ,בכל הקשור למרכיבי איכות הסביבה.
במהלך השנה סגרה עיריית אשדוד את תחנת המעבר לפסולת מעורבת ברח' העבודה .62
תחנה זו שימשה לריכוז ודחיסת הפסולת מהמכולות הקטנות למכולות גדולות ושינועה לתחנת המעבר הראשית
שבאזור התעשייה הצפוני .כעת משונעת הפסולת מהעיר ישירות לתחנה הראשית.
קבלן הפינוי החדש הציב מכולות פינוי חדשות וגדולות יותר באזורי התעשייה ,וניכר שיפור בניקיון העיר ובסביבת
המכולות.
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פסולת יבשה
אתרי סילוק פסולת
בתחום האיגוד נמצאים שני אתרי סילוק פסולת יבשה.
אתר "א.א – ".באתר בתחום אשדוד ,שנסגר לפני מספר שנים נערכו מספר סיורים .ממשיכה בערת פסולת פנימית,
והוא חייב בשיקום .קבלני ברזל שחפרו באתר לצורך הוצאת ברזלים למיחזור ,גרמו לפגיעה נוספת בשכבת הכיסוי
ולליבוי בערת הפסולת .האיגוד פעל לסילוקם מהאתר.
אתר "שריג" – לקראת תחילת  2008עומדת להסתיים הטמנת הפסולת בתא א' ומעבר לתא ב' .נערכו מספר
סיורים באתר וניתנו הערות לטיפול .לקראת סוף  2007התגלתה בערת פסולת פנימית בשולי תא א' )בצד מזרח(,
שגרמה למטרדי ריחות בניר גלים .ניתנה הוראה לטיפול מיידי בבעיה.
מיחזור פסולת בניין
במהלך  2006נפתח מפעל למיחזור פסולת בניין באזור התעשייה הצפוני ,וכן מפעל נוסף באזור התעשייה עד -הלום
)מ.א .באר טוביה( .יתרונם של מפעלים אלה הוא :בחיסכון בכריית מחצבים ,המושג באמצעות השימוש החלופי
בעודפי העפר ובאגרגטים הנוצרים בתהליך גריסת הפסולת.
מיקומו בסמוך לעסקים אחרים ,ואופן הפעלתו ,של מפעל המיחזור לפסולת בניין  -התבררו כבעיתיים.
האיגוד פעל בשיתוף המשרד להגה"ס להסדרתו בהתאם לתנאי רישיון העסק .בין היתר ,באמצעות מדידות אבק
בעסקים השכנים ,ביקורות פתע ,וזימון בעלי המפעל לשימוע ,במסגרת ההליכים הנתונים בידנו.
בעיית השלכת פסולת הבנייה הנוצרת במהלך שיפוצים )בהם לא נדרש היתר בניה( ממשיכה להדאיג.
עיריית אשדוד בחנה מס' אלטרנטיבות להסדרת המצב .טרם התקבלה החלטה בנושא.
צמיגים משומשים
קבלתו של "חוק מיחזור צמיגים משומשים" )התקבל סופית ב  ,(23/1/07העביר את האחריות לפינוי ולטיפול
בצמיגים המשומשים לחברות המייצרות ו/או מייבאות צמיגים מחו"ל.
האיגוד ערך מספר ביקורות בתקריות ,בחלק מהתקריות נמצאו ליקויים .סוכם ,שהמשך הטיפול בהן יעשה
בשיתוף מפקח המשטרה הירוקה.

תחנות מעבר לפסולת יבשה וגזם ) בישובים הכפריים (
התחנות המוקמות בשנים האחרונות עברו שינוי צורני ,ובנויות משני תאי בטון )להפרדה בין פסולת יבשה לגזם(
הכוללים משטח בטון וקירות משלושה כיוונים .השינוי בא להקל על הפרדת הפסולת במקור ,תפעול תחנות
המעבר .לצורך מניעת התעופפות ניילונים וניירות אל מחוץ לתחנה ,מוקפים התאים בגדר גבוהה.
בחלק מהישובים ,בהם מספר העוסקים בחקלאות הולך וקטן ,מעדיפים לוותר על תחנת המעבר ,ולאסוף את
הפסולת היבשה והגזם מצדי הדרכים בעזרת משאית -מנוף ,או ממכולות הפזורות בישוב .השיקול נתון בידי
הרשות המוניציפאלית בהתאם לאופי הישוב.
במועצה אזורית ברנר שדרגו את תחנת המעבר בקבוץ גבעת ברנר ,וכן הקימו תחנות איסוף קטנות במספר נקודות
בקבוץ.
במועצה אזורית גדרות הגישו תוכנית להקמת תחנת מעבר דומה במושבים כפר מרדכי ומישר במשותף .ההקמה
מתוכננת במהלך .2008

מפגעי פסולת
רכז הפסולת באיגוד ערך סיורים לאיתור מוקדי פסולת חדשים תוך שתוף פעולה עם תברואני הרשויות ,פקחי
המשטרה הירוקה ,פקחי השיטור המשולב באשדוד ורכזי הביטחון בישובים הכפריים.
במהלך השנה החולפת טופלו מספר מפגעי פסולת בהן ניתן היה לאתר את המקור.
במקרים בהם לא ניתן היה לאתר את המשליך ,או המקור ,עברה האחריות לפינוי הפסולת לרשות המוניציפאלית
)או לאדם המחזיק בשטח(.
נערך מבצע אכיפת "חוק שמירת הניקיון" בשיתוף המשטרה הירוקה באזור אשדוד.
טופלו מספר תלונות שמקורן בשרפת גזם חקלאי ,בעיקר באזור המושבים השיתופיים ניר גלים ובני דרום.
בשנת  2007הוגשו  23דו"חות על עבירות חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד 1984 -ע"י רכז הפסולת באיגוד.
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פסולת רעילה – סוללות משומשות
האיגוד המשיך והוסיף מכלי איסוף סוללות משומשות במוקדים שונים ברחבי האיגוד :חנויות צילום ,חנויות
חשמל ,מרכזי קניות ,בתי ספר וכד' ,במטרה להוציא את הפסולת הרעילה מזרם הפסולת הביתי ולמנוע את זיהום
מי התהום.
לצורך איסוף הסוללות נבנה באיגוד "מחסן סוללות משומשות" המכיל שלוש חביות גדולות ,המפונות לאתר
סילוק פסולת רעילה ברמת חובב.
בשנת  – 2007פונו כ  3טון.
האיגוד אוסף את מכלי איסוף הסוללות המשומשות מכל נקודה לפי קריאה.
טבלה מס'  : 20ריכוז )מספר( נקודות האיסוף בכל רשות )כולל מוסדות חינוך (.
רשות
עיריית אשדוד
מועצה מקומית גדרה
מועצה מקומית בני עי"ש
מועצה מקומית גן יבנה
מועצה אזורית חבל יבנה
מועצה אזורית ברנר
מועצה אזורית גדרות
מועצה אזורית נחל שורק
סה"כ

מספר תחנות
82
45
3
7
5
13
3
3
161

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי האיגוד בטלפון08-8519506 :
וכן באתר האינטרנט של האיגודhttp://www.envashy.co.il :

יעדים
 .1מבצעי אכיפה על משליכי פסולת.
 .2פיקוח על תחנת מעבר לפסולת מעורבת "איילות-אשדוד".
 .3ליווי ,יעוץ ופיקוח על תכנונו של מפעל למיון ושינוע פסולת והסדרתה של תחנת מעבר קבועה לפסולת מעורבת,
באזה"ת הצפוני באשדוד.
 .4מעקב אחר סגירתה של תחנת המעבר ברחוב העבודה.
 .5פיקוח על אס"פ יבשה "שריג" )בדגש על נושא האסבסט( .
 .6ליווי ופיקוח על הקמת אתרי סילוק פסולת יבשה.
 .7פיקוח על תחנות המעבר לפסולת יבשה וגזם במגזר הכפרי.
 .8איתור וחיסול מפגעי פסולת )בסיוע ובחקירת המשטרה הירוקה(.
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רעש
רעש מעסקים
השנה טיפלנו ב  21 -עסקים באשדוד ,גן יבנה וגדרה .בחלק מהעסקים הטיפול הושלם לשביעות רצוננו.
המקורות למטרדי הרעש בעסקים הם :מערכות קירור ברשתות המזון ,מנועי מקררים בחנויות קטנות יותר,
רעש מפעילות מפעלי בטון ומפעל למיחזור פסולת בניין ,רעש מגריסת סוללות מכוניות במפעל למיחזור עופרת,
אכיפת סעיף חדש בחוק רישוי עסקים על מוסיקה באולמות שמחה וכו'.
באשדוד הטיפול במטרד נעשה בשיתוף מחלקות רישוי עסקים ופקוח על הבניה.
השנה שיתוף הפעולה עם עובדי המועצות בגדרה ובגן יבנה היה פורה והניב תוצאות בשטח.

רעש מבעלי חיים
השנה טופלו  2תלונת רעש כלבים בגדרה.
לאחר הבהרת החוק לבעלי הכלבים ,לא היה צורך בביצוע מדידות רעש הנביחות.

רעש ממזגנים
השנה התקבלו חמש תלונות תושבים על רעש ממזגנים פרטיים .כל הפונים קיבלו הסברים ,חומר רקע
ורשימת יועצים אקוסטים.

רעש ממערכות קירור
טיפלנו ב  4 -מערכות קירור של סניפי רשתות מזון ומשאיות קירור החונות ליד בתי מגורים.

רעש מבתי ספר
חזרו התלונות על רעש הנגרם מפעילות בתי ספר באשדוד ובברנר .הרעש נגרם מצילצול חזק של הפעמון
ומהודעות המועברות במערכת הכריזה של בית הספר.
רוב התקלות טופלו לאחר פניה לבתי הספר.

רעש מטוסים
בבית אלזערי ,מתוכננות מדידות רעש קרקע מפעילות בתל נוף  .נערכו ביקורים בבסיס ובבית אלעזרי על מנת
לקבוע סוגי פעילות ומיקום מדויק למדידות.
בשנת  2007התחדשה תלונת תושבים מגן יבנה על רעש מטוסים .הותקנה תחנת רעש מטוסים של המשרד
לאיכות הסביבה באחד מבתי המתלוננים על מנת לבדוק את מידת עמידת הבסיס בתחזית רעש חזוי .
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רעש מוסיקה ברשות הרבים
תלונה אחת על מוסיקה בעוצמה חזקה ממסעדה .בעל העסק הפסיק הפעלת רמקול בשטח פתוח..

רעש תחבורה
 4תלונות על רעש תחבורה  ,כולן בגדרה על כביש  .40יש חריגות אבל הטיפול בעיתי בגלל שהכביש ישן .

בדיקת תוכניות לטיפול אקוסטי במקורות רעש
נבחנו  3תכניות בגן יבנה ובאשדוד .

נושאים אחרים
השנה טופלו תלונות נוספות בנושאים שונים כגון  :רעש פינוי אשפה  ,רעש ממפעלי מיחזור סוללות,
רעש בתוך בניין מגורים ) משאבות מים ( ורעש מחממות.

יעדים
 . 1ריכוז מידע על מקומות חשופים לרעש ומיפוי מפלסי הרעש באשדוד ,בעזרת מכשיר למדידת רעש באופן
רציף.
 . 2העברת נתוני הרעש למערכת  GISשל האיגוד.
 .3הכשרת עובדים נוספים באיגוד לטיפול בנושא הרעש.
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שפכים ,מט"ש אשדוד ופיקוח על שפכי תעשיה
שפכים :כללי
אופיו של תחום השפכים באיגוד מוכתב על ידי מבנה ממשק המים והשפכים בשטח האיגוד.
השפכים הנוצרים בשטח האיגוד משמשים ,אחרי טיפול ,להשקיה חקלאית ,והעודפים מוזרמים לים בחודשי
החורף.
האיגוד מבצע מעקב שוטף אחר פעילות מכוני הטיפול בשפכים שבתחומו .המעקב כולל :מעקב אחר תפקוד תקין
של מתקני הטיפול בשפכים ,מעקב אחר איכות השפכים הגולמיים ,ומעקב אחר איכות הקולחים.
באופן סדיר ,ועם דגשים הנובעים מהמעקב אחרי איכויות השפכים והקולחים במט"שים ,מתבצעת פעילות אכיפה
במפעלים התורמים שפכי תעשיה למערכות הביוב.
הטיפול במקורות הזיהום התעשייתיים הוא תוך התייחסות להקשר הכללי :מצבו של המט"ש המקבל את שפכי
המפעל ,סוג החקלאות המשתמשת בקולחים ,שלבי ביניים עד לשימוש )מאגר או בריכות( ,וסוג היעדים האחרים
שעלולים לספוג את השפכים )ים ,נחל ,אקוויפר(.
יש לציין כי למפעלים רבים בשטח האיגוד יש מתקני קדם-טיפול בשטח המפעל ,ומספרם של המתקנים האלה עלה
בשנה האחרונה.
גורם מכריע בשרשרת הזו הוא מכון הטיפול בשפכים ,ולכן מכוני הטיפול נמצאים בסדר עדיפות גבוה ובמעקב
מתמיד.

מט"ש אשדוד
מט"ש אשדוד קולט את שפכי העיר אשדוד )כ 36,000-47,000 -מ"ק שפכים ליום( ,מתוכם כ 3,000 -מ"ק/יום הם
שפכים תעשייתיים )כ 8-10% -מנפח כלל השפכים המגיעים למט"ש( .אין למט"ש תורמי שפכים חקלאיים .שפכי
אשדוד הם שפכים "קשים" מבחינת עומסים אורגניים ,עומסי חנקן ועומסי מלח; הם בעלי אופי תעשייתי חזק,
ומכילים כמויות גדולות יחסית של מתכות כבדות ,כמויות ניכרות של חומרים אורגניים נדיפים הגורמים לעתים
לפגיעה ויזואלית ותפקודית בביומסה ,כמות גבוהה יחסית של נגזרות שמן מינרלי )דלקים( ,והם מתאפיינים
בחריגות רבות בערכי המוליכות וההגבה.
השפכים התעשייתיים בעיר הם בכמות ובאיכות כזו שהם הקובעים העיקריים של "חוזק" השפכים שנקלטים
במט"ש .כמו כן קיימים בעיר מספר יצרני שפכים תעשייתיים גדולים מאד ,שמהווים כל אחד בפני עצמו גורם
משפיע משמעותי על המט"ש ,אם בתחום של עומס אורגני ,או בתחום של מלחים.
בתוך מכלול הזרם של שפכים מטופלים – "קולחים" – היוצא מהמט"ש ,שפכי התעשיה הם למעשה הגורם הניתן
לשינוי על מנת לשפר את איכות הקולחים ,בעוד שהשפכים הסניטריים הם כמעט בגדר קבוע.
הטיפול במפעלים במסגרת האיגוד מתמקד בנסיון לצמצם את ההשפעה השלילית של רכיב שפכי התעשיה בכלל
השפכים הנכנסים למט"ש.
שנת  2007היתה השנה השנייה להפעלת מט"ש אשדוד על ידי קבלן עיריית אשדוד ,חברת "ניטרון כימטק"
מקבוצת "כחול ירוק".
עבודת הקבלן כללה פיקוח על שפכי המפעלים בתיאום עם האיגוד ,באמצעות דיגומים בשטח.
במהלך השנה המט"ש נאלץ להתמודד עם ספיקות שפכים גדולות יותר מבעבר ,עם החמרה עתידית בדרישות
לאיכות הקולחים ,ועם החמרה בדרישות לאיכות הטיפול בבוצה .במקביל ,המט"ש צבר בלאי מכני .כתוצאה מכל
הגורמים האלה ,ביחד עם מגבלות התכנון והביצוע הראשוניים של המתקן ,ועם כניסתם לתוקף של תנאי רשיון
העסק שניתנו לו ,המט"ש יהיה חייב במהלך השנה הקרובה להשקיע בהכנסת שיפורים משמעותיים בתהליכי
הטיפול.
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פיקוח על שפכי תעשיה :מפעלים
עבודה שוטפת
העבודה מול המפעלים מתבססת בעיקר על  3סוגי פעילות:
בדיקות שפכים.
 בדיקות איגוד :נערכות ע"י צוות האיגוד. בדיקות מט"ש :נערכות ע"י קבלן-משנה ,המופעל ע"י הקבלן המפעיל את מט"ש אשדוד.סיורים בשטח.
 סיורי היכרות :להכרת מפעלים חדשים ,לא מוכרים מספיק לאיגוד או לא מוכרים בכלל. סיורי ביקורת :לוידוא ביצוע שיפורים שנדרשו. סיורים לפי קריאה :מתבצעים לפי קריאות המתקבלות מגורמים שונים :המפעל עצמו ,פקחי עירייה ,ואזרחים.ביקורת תקופתית.
 ביקורת עמידה בתנאי רישיון עסק ,כולל דיווחי המפעל המחויבים על פי הרישיון. -ביקורת על פינויי פסולת נוזלית ווידוא שהיא מפונה על ידי קבלנים מורשים ואל יעדים מורשים.

שיפור הטיפול בשפכי במפעל
שלבי הטיפול במפעל בעל זרמי שפכים בעייתיים הם:
 זיהוי המפעל כגורם בעיה הגדרת הבעיה העברת המפעל למצב חיפוש פתרונות פיקוח על יישום נאות של הפתרונות שנמצאו.במהלך שנת  2007שופרה האכיפה על איכות שפכי המפעלים ,ביחס לשנת  ,2006בכמה אופנים:
-

בוצעו יותר סיורים.

-

מפעלים נוספים נכנסו למעגל האכיפה.

-

שוכלל מערך הדיגום של שפכי המפעלים ואזורי התעשייה.
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מפעלים עיקריים שטופלו או נבדקו במהלך השנה בהיבט שפכים  /נגר עילי  /קרקע מזוהמת
ברשימה הבאה מופיעים המפעלים שהיו במרכז הפעילות בתחומים אלה בשנת .2007
טבלה מס' :21
המפעל

מקום

.1
.2
.3
.4
.5
.6

אשדוד
אגן כימיקלים
אשדוד
אורדע פרינט
אשדוד
אילגון מצפא
אשדוד
אינטרקוסמא
אשדוד
ארמן
אשדוד
ארן מטאל
בית זיקוק אשדוד אשדוד

.8
.9

אשדוד
אשדוד

.7

גבינות הכפר
הקורנס

 .10חמת

אשדוד

 .11טבע מדיקל

אשדוד

.12
.13
.14
.15
.16

יהודה פלדות
יונקס
מ.י.ש.
מובילק
מעדנות

אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
מועצה מקומית גן
יבנה
אשדוד

עוף ברכה
פטרוכים
פי גלילות
ק.מ.ד .אשדוד
תכלת

אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד

 .17סולבר
.18
.19
.20
.21
.22

תחום עיסוק המפעל

נושא מטופל

ייצור הרביצידים וחומרי ריח
ייצור קרטון גלי
ציפוי מתכת
ייצור מוצרים קוסמטיים
ייצור מוצרים קוסמטיים
השבת מתכות יקרות
זיקוק נפט

שפכים ,קרקע ,נגר
קרקע
שפכים
שפכים
שפכים ,נגר עילי
שפכים
שפכים ,קרקע

ייצור חלב וגבינה
השבת עופרת ממצברים/התכת
עופרת
ייצור ברזים )יציקה ,חריטה,
ציפוי(
ייצור חומרי ניקוי לשימוש
רפואי
איסוף והתכת מתכות
שינוע תזקיקי דלק )צנרת(
שינוע תזקיקי דלק )מיכליות(
ייצור חביות מתכת ופלסטיק
ייצור מוצרי מאפה קפואים

שפכים
שפכים ,נגר עילי

הפקת חלבון וסוכרים מפולי
סויה
משחטת עופות
זיקוק ממסים
שינוע תזקיקי דלק )מיכלים(
שינוע תזקיקי דלק )שאיבה(
צביעת בדים

יעדים לשנת :2008
 .1מעקב אחר איכות השפכים הגולמיים באשדוד.
 .2הרחבת יריעת המפעלים המטופלים.
 .3הידוק האכיפה על מפעלים הנמצאים כבר בטיפול.
 .4הגברת הפיקוח והאכיפה על התעשיה הזעירה.
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שפכים
שפכים
שפכים ,נגר עילי
קרקע
שפכים
שפכים
שפכים
שפכים
שפכים
שפכים ,קרקע
שפכים ,קרקע
שפכים ,קרקע
שפכים

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 לאיכות
הסביבה ,ומביע את עמדתו בכל נושא שקשור לאיכות הסביבה .תפקידו של המתכנן לייעץ לוועדות התכנון,
לשמור ולהגן על האינטרסים הסביבתיים כפי שהם באים לביטוי בתכניות מתאר ,תכניות מפורטות ותכניות
להיתרי בניה של אזורי תעשיה ,מפעלים ,מחסנים ,מתקנים הנדסיים,מבני משקי בעלי-חיים ,מבני ציבור
ומגורים.
כל תכנית בנייה הקשורה באזורי תעשיה או במתקני תשתיות ,וכל תכנית אחרת שוועדת תכנון סבורה שעשויה
להיות לה השפעה על הסביבה או רגישות סביבתית נבדקת על-ידי אנשי המקצוע באיגוד .כל מפעל המבקש
להצטרף לאחד מאזורי התעשייה בשטח האגוד נדרש להשתמש באמצעים הטכנולוגיים הזמינים הטובים
ביותר ) (best available technologyעל 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.

אשדוד
בדיקת היתרי בנייה.
במהלך שנת  2007נבדקו בשטח וניתנו הערות תכנון לכ 60 -תכניות להיתרי בנייה .בין התרי הבניה שנבחנו היו
מבני-תעשיה שונים ,מרכזים מסחריים ,תחנות דלק ,מבני-ציבור ,מבני מגורים ,ואנטנות סלולריות .במידה
והיו הערות משמעותיות ,נבדקו המבנים לאחר גמר הבנייה לפני מתן טופס  4ותעודת גמר .במהלך שנת 2007
טופלו בהליך של היתר בנייה מספר פרוייקטים משמעותיים מבחינה סביבתית .בתכניות אלו עשינו שימוש
בכלי של מתן הנחיות להכנת מסמכי חוות דעת סביבתית ,בדיקה של המסמכים הסביבתיים וקביעת תנאים
לתכנון ,להקמה ולהפעלה.
 תחנת כוח בקוגנרציה בבית זיקוק – תחנת כוח בגז טבעי הפועלת בקוגנרציה עם צרכני קיטור
במתקני הייצור בבית הזיקוק .תנאי האיגוד לאישור תחנת הכוח היה השבתת חלק מדודי הקיטור
הקיימים ,אשר עד היום פעלו על מזוט .בסך הכל מתקבלת הפחתה בכמות מזהמי האוויר כתוצאה
מהקמת תחנת הקוגנרציה.
 מתקן לטיפול בשפכים בבית זיקוק – מתקן ביולוגי לטיפול בשפכי בית הזיקוק .על איכות השפכים
ביציאה מהמתקן לעמוד בדרישות היתר ההזרמה שלהם לים .תנאי האיגוד לאישור התכנית כללו
כיסוי ואיטום של כל המתקנים והוספת רכיבים לטיפול בריחות העלולים להיווצר במתקן.
 הקמת מסוף רכבת בנמל היובל – על פי דרישת האיגוד ,נערכה רוויזיה לתכנית מסוף הרכבת ,ותוכננה
בו תשתית מתאימה לאיגום שפך אפשרי של חומרים מסוכנים .עם הקמתו הצפויה של מסוף הרכבת,
תועתק הפעילות של פריקת חומרים מסוכנים מהרכבת אל חלקו הצפוני של הנמל כמתחייב מתכנית
המתאר של נמל היובל.
 הקמת מפעל מקסימה להפרדת גזים מהאוויר וצנרת הולכת גזים תעשייתיים – ניתנו הנחיות
מפורטות לעריכת מסמך חוות דעת סביבתי וסקר סיכונים למפעל ולצנרת ההולכה.
תכניות מפורטות.
נבדקו וניתנו הערות תכנוניות לתכניות מפורטות ותכניות מתאר .חלקן תכניות שבסמכות הוועדה המקומית,
וחלקן תכניות שהומלצו על-ידי הוועדה המקומית ונדונו בוועדה המחוזית.
תכניות לתחנות תדלוק ,בסמכות וועדה מקומית
באשדוד הוגשו בשנה האחרונה  7תכניות מפורטות להקמת תחנות דלק רובן במגרשים שבאזורי התעשייה.
לכל התכניות נערך נספח הידרולוגי-סביבתי על-פי הוראות תמ"א  .4 /18ההיבטים הסביבתיים נבדקו,
והוראות התכנית עודכנו בהליך של תאום התכניות עם דרישות האיגוד והנחיות המשרד להגנת הסביבה.
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בוועדות המרחביות שורקות וזמורה ,הוגשו במהלך השנה  4תוכניות לתחנות תדלוק בשטחים חקלאיים.
תיקון מס'  4לתכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק ,אשר קיבל תוקף במהלך שנת  ,2007מאפשר הקמת תחנות
תדלוק גם בשטחים חקלאיים ופתוחים ,אך מתנה זאת בהליך של בדיקה תכנונית וסביבתית .חובתו של מוסד
התכנון ,על-פי הוראות התמ"א ,לבחון את מאפייני האזור ובכלל זה היבטים סביבתיים ,נופיים ,חזותיים,
תחבורתיים ובטיחותיים .כמו כן חובתו לבחון את מצאי תחנות התדלוק הקיימות והמתוכננות באזור.
האפשרות לאשר הקמת תחנת תדלוק בשטחים הפתוחים המוגדרים כמרקם שמור ארצי או מרקם כפרי
)בתמ"א  (35מתקיימת רק בהינתן התנאים הבאים:
 .1מוסד התכנון שוכנע כי תחנת התדלוק המוצעת ,משתלבת באופי הסביבה ופגיעתה בערכי טבע,
חקלאות ,נוף ,מורשת וברציפות השטחים הפתוחים היא מזערית.
 .2מוסד התכנון שקל את המיקום והפיתוח המוצעים ,על פני חלופות אחרות ,ושוכנע בעדיפות החלופה
המוצעת מבחינה נופית ,סביבתית ,או אחרת.
 .3מוסד התכנון בחן את הצורך בתחנת התדלוק המוצעת בהתחשב בתחנות התדלוק הקימות
והמתוכננות באזור ,וכן את ההיבטים הסביבתיים והנופיים לאחר שהוגש לו על ידי מגיש התכנית
מסמך נופי על פי דרישת מוסד התכנון.
 .4בתכנית במרקם שמור ארצי – נדרש אישור המועצה הארצית לתכנית .בתכנית במרקם כפרי או עירוני
נדרש אישור הוועדה המחוזית .בתכנית במרקם שמור משולב )המרקמים הם על-פי תמ"א  ,(35ניתן
לאשר תחנת תדלוק רק בשטח צמוד דופן לבינוי קיים.
בהסתמך על הוראות אלו של תכנית המתאר הארצית ,האיגוד הכין לבקשת הוועדות המרחביות ,הנחיות
מפורטות לעריכת סקר הידרולוגי -נופי וסביבתי לתכניות לתחנות התדלוק .התכניות נשקלו לאור הנחיות
התמ"א ,ובהתאם לכך הועברה חוות דעת האיגוד למוסדות התכנון.
תחנות כוח קטנות במרחב האיגוד
במהלך שנת  2007נמשכה הפעילות סביב יוזמות פרטיות להקמת תחנות כוח קטנות ,הפועלות על גז טבעי,
באזור אשדוד.
 תכנית להקמת תחנת כוח בקוגנרציה בשילוב עם מפעל אגן כימיקלים ,נידונה במסגרת הוועדה
לתשתיות לאומיות .האיגוד העביר את חוות דעתו )וכן נתוני רקע על איכות האוויר באזור( לוועדה
לתשתיות לאומיות וליועץ הסביבתי של הוועדה .מדיניות האיגוד היא שניתן לאשר הקמה של תחנת
קוגנרציה במקום רק במידה ותוכח הפחתה בפועל של סך מזהמי האוויר הנפלטים ממתקני ייצור
אנרגיה במפעל ,כתוצאה מהקמת תחנת הקוגנרציה.
 תכנית להקמת יחידת ייצור נוספת בתחנת הכוח אתגל ,נידונה במסגרת שינוי לתמ"א  10במועצה
הארצית לתכנון ובנייה .האיגוד העביר את חוות דעתו באמצעות המשרד להגנת הסביבה ,לאחר
בדיקת תסקיר השפעה על הסביבה שהוכן לתכנית.

הוועדות המקומיות "שורקות" ו"זמורה"
במהלך שנת  2007נבדקו בשטח וניתנו הערות לתוכניות להיתרי בנייה ,תוכניות מפורטות ,שימושים חורגים
ותעודות גמר למבנים 37 .בשטח הוועדה המרחבית "שורקות" ,ו 15 -בשטח הוועדה המרחבית "זמורה" .בין
התכניות שנבדקו וטופלו מצויים מבני תעשייה באזורי תעשייה קיימים ,מבנים חקלאיים לגידול בעלי חיים,
מוסדות ציבור ,ושימושים חורגים למלאכה ואחסנה בחלקות המגורים שבמושבים.
במהלך שנת  2007נמשך הטיפול במוסדות התכנון בתכנית בר 2020/אשר מטרתה להסדיר את זכויות הבנייה
לשימושים לא חקלאיים בחלקות המגורים במושבים .התכנית כוללת את כל היישובים החקלאיים
המשתתפים בוועדה המרחבית שורקות למעט מושב גאליה .לאחר אישור התכנית בראשית  ,2008לא יינתנו
יותר שימושים חורגים לפעילות לא-חקלאית באזורי המגורים במושבים .מאידך ,התכנית תאפשר הוצאת
היתרי בנייה לשורה של שימושי קרקע לא חקלאיים ,תוך מגבלות שמטרתן לשמור על איכות הסביבה ועל
איכות החיים באזורי המגורים.
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הרחבות המושבים ,תכניות לאזורי מגורים
במהלך שנת  2006נמשך הליווי הצמוד של האיגוד לתכניות המפורטות להרחבת אזורי המגורים במגזר הכפרי.
בשטח המועצה האזורית ברנר אושרה תכנית להרחבת קיבוץ גבעת ברנר .השכונה החדשה נמצאת בשטח
הסובל מרעש מטוסים ,ותקנון התכנית כולל הוראות מיוחדות ליישום בנייה אקוסטית.

רישוי עסקים מדרג ” “Cעל-ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה
המתכנן הסביבתי באיגוד אחראי גם על מתן תנאים לרישיונות עסק לעסקים המסווגים לסוג ) Cשבסמכות
איגוד הערים( ,ופיקוח על קיום התנאים .במסגרת זו ניתנו תנאים לרישיונות עסק למוסכים ,מפעלי בטון,
נגריות ,חניונים ,קניונים ותחנות דלק .סך הכול טופלו כ  75רישיונות עסק בתקופת הדו"ח.
אסבסט
אנחנו מנחים את וועדות התכנון בדבר הכללת תנאים בנושא פרוק אלמנטים בנויים של אסבסט צמנט
בהיתרי בניה שכוללים הריסה או בניה במבנים קיימים שמכילים אסבסט צמנט .בכל פנייה שהייתה לאיגוד
בנושא אסבסט ,נערכה בדיקה בשטח וניתנה חוות דעת לגבי אופן הטיפול המומלץ באסבסט – פעולת תחזוקה
מתאימות או פרוק ופינוי.

מערכת מידע גיאוגרפי )(GIS
נמשך הפיתוח של שכבות הנתונים במערכת  .GISהמערכת משמשת כלי תכנוני וכמאגר מידע המשרת את כל
הרכזים באיגוד על-ידי הפקת מפות נושאיות על-פי הצורך .להדגמה :מפה מס'  – 1ריכוזי חנקות בבארות.
מפה מס' :3
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פיקוח על מוקדי שידור
בשנת  2007ערכנו  15דוחות מדידת קרינה בקרבת אתרים סלולריים )חלק מהאתרים כלל מספר אנטנות( .סך
הכל בתחומי האיגוד נמצאות  142אנטנות סלולריות .מתוכן נבדקו  52עד כה .במרבית הבדיקות שנערכו,
רמות הקרינה הסביבתית היו נמוכות – כאחוזים בודדים מהתקן הסביבתי .במהלך השנה נערכו מספר
מדידות קרינה סביב אתרי שידור שהוקמו בתצורת "מתקן גישה אלחוטי" .מתקן גישה אלחוטי הוא מתקן
שידור לכל דבר ,אשר מידותיו הפיסיות קטנות מ  30X50X80ס"מ ,ולכן ,על פי הפרשנות המשפטית המקובלת,
פטור מהחובה להיתר בנייה על פי חוק הבזק .מתקנים אלו הוקמו בדרך כלל על גגות ומרפסות גג בבתי
מגורים בעיר .בשני מקרים במדידות קרינה שנערכו סביב מתקני גישה אלחוטית באשדוד נמצאו ערכי קרינה
סביבתית גבוהים מהרגיל ,אם כי עדיין לא חורגים מדרישות התקן הסביבתי .הסיבה לכך איננה בעוצמת
השידור מהמתקנים ,שהיא נמוכה יחסית ,אלא מהקרבה בין מקור השידור לדירות אחרות באותו בניין .בשני
המקרים המרחק בין מוקד השידור לדירת מגורים סמוכה היה כ  5-6מטרים ,אם כי לא בכיוון של גזרת
השידור הראשית.
כל פניות הציבור לאיגוד בנושא קרינה מאנטנות נענו על ידי מתן מידע או עריכת דו"ח מדידות קרינה באתר.

שדות מגנטיים בתדר רשת החשמל
שדות מגנטיים בתדר רשת החשמל ) (ELFנוצרים מזרם חשמלי ,בקווי מתח גבוה או במתקני השנאה
)טרנספורמציה(.
בתכנון חדרי שנאים בבתי מגורים ,או בתכנון קווי מתח גבוה ,הנחית המשרד לאיכות הסביבה מתוך זהירות
מונעת ,היא להשתדל לשמור על רמות השדה המגנטי בבתי מגורים במסגרת הרמות הסטנדרטיות הקיימות
במרבית הבתים שאינם סמוכים לקווי מתח או לחדרי טרנספורמציה .כלומר  0.4מיליגאוס עד  2מיליגאוס.
בתכניות להיתרי בנייה שכוללים חדרי טרנספורמציה בבנייני מגורים ,דרישת האיגוד שיושמה היא למקם את
חדרי הטרנספורמציה בקומת המרתף בבניין ,או במבנה נפרד ,ובכל מקרה שישמר מרחק מינימלי של 3
מטרים מגבול חדר הטרנספורמציה לחדר שינה או מגורים בדירה.

יעדים לשנת 2008
 .1ליווי סביבתי לשדרוג תחנת המעבר לאשפה ,כולל מפעל לגריסה ומיחזור פסולת בנייה.
 .2ליווי סביבתי של הפיתוח בדרום אשדוד ופארק החולות.
 .3יישום מדיניות האיגוד לתכנון מושכל של תעשייה ותחנות כוח ,תוך שמירה על איכות האוויר באזור.
 .4שמירה על רצף איכותי של השטחים הפתוחים באזור הכפרי ובין היישובים העירוניים.
 .5המשך פיקוח על מוקדי השידור הסלולריים.
 .6הטמעת ההנחיות בתכנון חדרי השנאה בתכניות להיתרי בנייה.
 .7הטמעת ההנחיות לטיפול באסבסט צמנט ,בתכניות להיתרי בנייה וברישיונות עסק.
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אתר האינטרנט של האיגוד
מזה כשלוש שנים פועל אתר האינטרנט של האיגוד בכתובת . www.envashy.co.il
האתר עוסק בכל נושאים המטופלים על ידי האיגוד המוצגים להלן :אויר ,רעש ,חינוך והסברה ,פסולת ומיחזור,
אגראקולוגיה ,לחימה במזיקים ,מים ,שפכים,תעשייה וחומרים מסוכנים ,פניות הציבור ,רישוי עסקים ותכנון
סביבתי .בנוסף ,מקושר האתר לאתר מא"ה )מדד איכות אויר( בכתובת  envashy.org.ilהמאפשר לתושבים
לבדוק את מצב זיהום האוויר בכל רגע נתון.
באתר מפורסמים באופן שוטף דוחות שנתיים של האיגוד ,תמונות מפעילויות שונות והודעות לעיתונות.
בחודש יולי  2007עלה לאתר דף חדש בנושא איכות המים בנחל לכיש .החל מחודש מאי  2007עד לחודש אפריל
 2008מוצגים נתונים חודשיים של קוליפורמים ,אמוניה וצריכת חמצן ביולוגית .בדיקות אלה מתבצעות ע"י
האיגוד ומפורסמות מידי חודש.
השנה נוסף נושא תוכן חדש באתר – "יהדות ואיכות סביבה".

יעדים ל2008-
 .1הרחבת מעגל הגולשים באתר.
 .2הפעלת מערך מפות אינטראקטיביות בנושאים סביבתיים בתחום האיגוד.
 .3שיתוף מידע עם אתרי הרשויות בתחום האיגוד.
 .4הוספת תכנים ומידע לתחומי פעילות נוספים באיגוד.
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