
תאריך מס'
תחילת 
האירוע

שעת 
תחילת 
האירוע

מקום תיאור המקרה
האירוע

תאריך כיצד טופלחומרים מעורבים
סיום 

האירוע

שעת 
סיום 

האירוע

דגל 
חומרת 
האירוע*

דליפה ממכולה הנושאת מס' או"מ 110.01.1009:57
1263 ו-1267 והשייכת לחב' טביב 

בנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

צבע (נוזל דליק) 
ונפט גולמי

המכולה נאטמה ע"י צוות חב' טביב והועברה 
למפעל להמשך טיפול, בנוכחות כונן האיגוד.

10.01.1015:55

דליפה מאיזוטנק הנושא מס' או"מ 212.01.1009:15
2460 שנפרק בנמל אשדוד ויועד 

למפעל אגן

נמל 
אשדוד

2-מתיל-2-בוטן  
(נוזל דליק)

ברז האיזוטנק הוחלף ע"י צוות מפעל אגן והדליפה 
פסקה. כונן האיגוד ביצע ניטור במקום.

12.01.1010:40

חשד לדליפת מאיזוטנק ריק הנושא 312.01.1010:15
מס' או"מ 3082 והשייך לפז בית 

זיקוק בכניסה לבידוק בנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

חומר המסוכן 
לסביבה

לא אותרה דליפה ע"י כונן האיגוד, האיזוטנק 
הוחזר לבית הזיקוק לבדיקה.

12.01.1010:30

דליפה ממכולה הנושאת מס' או"מ 417.01.1014:00
2811 שהגיעה ממפעל מכתשים ברמת 

חובב לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

מוצק אורגני 
רעיל

המכולה נאטמה ע"י צוות חב' טביב והועברה 
להמשך טיפול למפעל מכתשים, בנוכחות כונן 

האיגוד.

17.01.1016:00

חשד לדליפה ממכולה הנושאת מס' 531.01.1010:00
או"מ 1263 שהגיעה ממסוף המטענים 

אוברסיז קומרס לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

לא אותרה דליפה, המכולה הועברה בחזרה למסוף צבע (נוזל דליק)
המטענים אוברסיז לבדיקה, בנוכחות כונן האיגוד.

31.01.1010:15

ריאקציה ושחרור גז כלור כתוצאה 607.02.1014:20
מערבוב חומצת מלח עם נתרן תת 

כלורי, במפעל כימיכלור

א.ת. 
צפוני, 
אשדוד

חומצת מלח, 
נתרן תת כלורי, 

כלור (גז רעיל)

מיכלי החומרים נאטמו ושטיפת האיזור במים ע"י 
צוות המפעל וכיבוי אש, בנוכחות כונן האיגוד.

07.02.1015:10

שריפת במבנה עם גג אסבסט בעסק 719.03.1013:25
"מרכז הסוללה"

א.ת. 
קלה, 

אשדוד

ניתנה הנחייה ע"י כונן האיגוד למניעת כניסה אסבסט
לעסק עד לפינוי האסבסט ע"י חברה מורשית.

19.03.1014:10

אירועי חומרים מסוכנים בשנת 2010 בתחום איגוד ערים לאיכה"ס אשדוד - חבל יבנה - חומר מעובד (סופי)



דליפה ממכולה הנושאת מס' או"מ 822.03.1011:10
1219 שהגיעה ממפעל כמיפרינט 

(מקבוצת אבקו כימיקלים) לנמל 
אשדוד

נמל 
אשדוד

איזופרופאנול 
(נוזל דליק)

המכולה נפתחה ע"י צוות כמיפרינט, בנוכחות כונן 
האיגוד. המיכל הדולף אותר והחומר נשאב למיכל 

חדש.

22.03.1015:00

חשש לדליפה ממכולה הנושאת מס' 925.03.1021:18
או"מ 1219 שהגיעה ממפעל כמיפרינט 

(מקבוצת אבקו כימיקלים) לנמל 
אשדוד

נמל 
אשדוד

איזופרופאנול 
(נוזל דליק)

כונן האיגוד לא איתר דליפה במכולה, אך לשם 
הזהירות, המכולה הועברה למפעל כמיפרינט 

לבדיקה.

26.03.1009:00

שריפת שני מחסנים עם גגות אסבסט 1003.04.1014:11
ברובע ו' אשדוד

רובע ו', 
אשדוד

ניתנו הנחיות ע"י כונן האיגוד להסתגרות אסבסט
התושבים. לאחר השריפה ניתנו הנחיות לטיפול 

באסבסט.

03.04.1014:35

ריח חריג משתי מכולות הנושאות מס' 1119.04.1011:20
או"מ 3077 ו-2783, השייכות למפעל 
מכתשים ברמת חובב והגיעו ברכבת 

לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

חומר המסוכן 
לסביבה וחומר 

הדברה זרחן 
אורגני

כונן האיגוד ביצע ניטור בסמוך למכולות, לא 
התקבלה קריאה. המכולות הוחזרו למפעל 

מכתשים לבדיקה.

19.04.1015:30

ריח חריג מאיזוטנק ריק הנושא מס' 1217.05.1016:20
או"מ 2460 אשר הגיע ממפעל אגן 

לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

2-מתיל-2-בוטן  
(נוזל דליק)

האיזוטנק הוחזר למפעל אגן לטיפול ושטיפה 
נוספת.

17.05.1017:00

כ-2 מ"ק של ביו דיזל, נשפכו מתוך 1312.06.1006:27
פתח ניקוז בגדר מפעל אקו טכנולוגיה 

ירוקה וזרמו אל הכביש באיזור 
תעשייה צפוני

א.ת. 
צפוני, 
אשדוד

כונן האיגוד הגיע למקום. בזמן האירוע נסגר ביו דיזל
הכביש. טרקטור של עיריית אשדוד פיזר חול על 

הכביש לספיגת כתם הביו דיזל

12.06.1012:00

שריפה במוסך ברח' הבושם, בו היו 1405.07.1021:40
מעורבים גלילי גזים (אוויר, גפ"מ, 
פריאון), מצברים, צבעים ורהיטים

א.ת. 
כבדה, 
אשדוד

כונן האיגוד ביצע ניטור ברחובות הסמוכים חומרים רבים
לשריפה, לא התקבלה קריאה. למחרת השריפה 

נבדק איזור נחל לכיש.

05.06.1023:40

דליפת גפ"מ מצובר תוך כדי מילויו, 1529.07.1013:20
שסתום הלחץ נפרק, ברח' הכלנית,  

אשדוד

רובע ח', 
אשדוד

כב"א ריססו מים על הצובר. צוות סופרגז אטם גפ"מ (גז דליק)
את הדליפה. כונן האיגוד ביצע ניטור במקום, לא 

התקבלה קריאה.

29.07.1013:48

דליפה ממכולה הנושאת מס' או"מ 1609.08.1007:45
3265 והשייכת למפעל  אבקו 

כימיקלים בנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

נוזל קורוזיבי, 
אורגני, חומצי

המכולה נפתחה ע"י צוות אבקו כימיקלים 
בנוכחות כונן האיגוד. המיכל הדולף אותר והועבר 

למאצרה להמשך טיפול במפעל.

09.08.1015:00



דליפה מאיזוטנק מס' או"מ 1274 1726.08.1015:17
שהגיע לנמל אשדוד מדור כימיקלים

נמל 
אשדוד

נורמל-פרופנול 
(נוזל דליק)

הדליפה טופלה תוך זמן קצר ע"י צוות החירום 
והאירוע נסגר

26.08.1015:35

ריח חריג ממכולה המכילה משטחי עץ 1806.09.1017:35
שעברה הדברה עם מתיל ברומיד 

והגיעה לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

מתיל ברומיד (גז 
רעיל)

המכולה הוחזרה לחברה המשלחת. ניתנה הנחייה 
ע"י כונן האיגוד לא לפתוח את המכולה עד לקבלת 

אישור מהמדביר.

06.09.1018:30

שריפה במבנה במתחם רסקו בו 1907.09.1022:18
מעורבים גג אסבסט וצובר גפ"מ

א.ת. 
כבדה

אסבסט וגפ"מ 
(גז דליק)

צוות כיבוי אש טיפל בשריפה. הוחלט בתיאום חב' 
סופרגז לתת למיכל הגפ"מ לבעור עד תומו. הועברו 

הנחיות לטיפול באסבסט.

08.09.1000:30

חשש לדליפה ממכולה הנושאת מס' 2015.09.1004:40
או"מ 2078 שהגיע בייבוא לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

טולואן 
איזוציאנט 

(חומר רעיל)

מכולות אחרות שהגיעו באונייה, נפתחו ונמצא כי 
הן מכילות מים. הנוזל שדלף היה שקוף, ללא ריח, 

ניטרלי. ניתן אישור יציאה למכולה.

15.09.1011:30

דליפה ממכולה המכילה קוביות של 2116.09.1014:00
דיוציל אדיפאט שהגיעה בייבוא לנמל 

אשדוד

נמל 
אשדוד

המכולה נפתחה ע"י צוות חב' טביב, בנוכחות כונן דיוציל אדיפאט
האיגוד. המיכל הדולף אותר והחומר נשאב למיכל 

חדש.

16.09.1018:30

דליפה ממכולה הנושאת מס' או"מ 2222.09.1016:15
1219 שהגיעה ממפעל כמיפרינט 

(מקבוצת אבקו כימיקלים) בנמל 
אשדוד

נמל 
אשדוד

איזופרופאנול 
(נוזל דליק)

המכולה נפתחה ע"י צוות חב' מפעל כמיפרינט, 
בנוכחות כונן האיגוד. הדליפה פסקה והמכולה 

אווררה לפני שינועה בחזרה למפעל.

24.09.1014:00

דליפת מאיזוטנק ריק שהכיל שאריות 2323.09.1009:10
ברום בנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

ברום (חומר 
רעיל וקורוזיבי)

צוות חב' הברום אטם את הדליפה באיזוטנק, 
בנוכחות כונן האיגוד. המיכל הועבר בחזרה 

למפעלי הברום.

23.09.1012:00

ריח חריג מאיזוטנק ריק הנושא מס' 2423.09.1009:10
או"מ 1993 שהגיע ממפעל אכן לנמל 

אשדוד

נמל 
אשדוד

פנטהדיאן (נוזל 
דליק)

צוות חב' אגן אטם את הדליפה באיזוטנק, 
בנוכחות כונן האיגוד. ניתן אישור יציאה למכולה.

23.09.1012:00



ריאקציה ושחרור גז כלור כתוצאה 2529.09.1010:00
מערבוב חומצת מלח עם נתרן תת 

כלורי, בפארק אתגרים

פארק 
אתגרים, 

אשדוד

חומצת מלח, 
נתרן תת כלורי, 

כלור (גז רעיל)

העובד שנפגע פונה ע"י מד"א לבי"ח. בוצע ניצוק 
צינור נתיק, אוררור המכולה, ושטיפת מיכל הנתרן 

תת כלורי במים.

29.09.1012:00

דליפה ממכולה הנושאת מס' או"מ 2605.10.1009:35
1173 שהגיע בייבוא עבור חב' סנו 

אינטרטראנס לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

אתיל אצטט 
(נוזל דליק)

המכולה נפתחה ע"י צוות חב' סנו אינטרטראנס 
בנוכחות כונן האיגוד. ברז המיכל הדולף נסגר. לא 

התקבלה קריאה באמצעות מכשיר הניטור.

05.10.1013:45

דליפה ממכולה הנושאת מס' או"מ 2715.10.1007:30
1173 שהגיע בייבוא עבור חב' סנו 

אינטרטראנס לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

אתיל אצטט 
(נוזל דליק)

המכולה נפתחה ע"י צוות חב' סנו אינטרטראנס 
בנוכחות כונן האיגוד. ברז המיכל הדולף נסגר. לא 

התקבלה קריאה באמצעות מכשיר הניטור.

15.10.1013:45

תאונת דרכים בשטח נמל אשדוד בה 2821.10.1014:04
הייתה מעורבת מכולה שנפרקה 
מאוניה הנושאת מס' או"מ 2794

נמל 
אשדוד

מצברים (חומר 
קורוזיבי)

המכולה נפתחה ע"י בעל המטען בנוכחות כונן 
האיגוד. לא נראתה פגיעה במצברים, תחתית 

המכולה היתה יבשה. אושר למכולה לצאת מהנמל.

24.10.1013:00

דליפה מאיזוטנק ריק שהכיל שאריות 2927.10.1010:00
ברום בנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

ברום (חומר 
רעיל וקורוזיבי)

צוות חב' הברום אטם את הדליפה באיזוטנק, 
בנוכחות כונן האיגוד. המיכל הועבר בחזרה 

למפעלי הברום.

27.10.1014:00

דליפה מאיזוטנק הנושא מס' או"מ 3027.10.1010:00
1917 שהגיעה ממפעל ב.ג. פולימרים 

לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

אתיל אקרילאט 
(נוזל דליק)

צוות מפעל בי.גי. פולימרים אטם את הדליפה 
באיזוטנק, בנוכחות כונן האיגוד. המיכל הועבר 

בחזרה למפעל.

27.10.1014:00

טפטוף מאיזוטנק ריק הנושא מס' 3108.11.1018:15
או"מ 3267 בנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

נוזל קורוזיבי, 
אורגני, חומצי

ברז האיזוטנק נסגר בחוזקה ע"י צוות חירום נמל 
אשדוד בנוכחות כונן האיגוד. לטענת נציג ספקית 

האיזוטנק, מדובר בעיבוי חיצוני של לחות ולא 
בדליפת חומ"ס. ניתן אישור לטעינת האיזוטנק 

באונייה

09.11.1009:30

דליפה ממכולה הנושאת מס' או"מ 3209.11.1000:05
1219 ו-1173 שהגיעה ממפעל 

כמיפרינט לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

איזופרופאנול 
ואתיל אצטט 

(נוזלים דליקים)

המכולה נפתחה ע"י צוות חב' מפעל כמיפרינט, 
בנוכחות כונן האיגוד. הדליפה מקורה בחור במיכל 

אתיל אצצט. החומר הועבר למיכל חלופי לטיפול 
במפעל כמיפרינט

10.11.1012:30



חשד לדליפה ממכולה הנושאת מס' 3311.11.1016:15
או''מ 2468 בנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

חומר (מוצק) 
חיטוי לבריכות 

שחייה

המכולה נפתחה ע"י בעל המטען, חברת י.ג.ל 
בנוכחות כונן האיגוד. המיכלים שלמים ואטומים. 

מקור הטפטוף במי גשם שחדרו למכולה וגרמו 
להחלדת דופן המכולה. אושר למכולה לצאת 

מהנמל.

09.11.1009:30

ריח חריג מאיזוטנק ריק הנושא מס' 3425.11.1013:40
או"מ 1917 בנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

אתיל אקרילאט 
(נוזל דליק)

צוות מפעל בי.גי. פולימרים החזיר את האיזוטנק 
למפעל לצורך ניקוי ורק לאחר מכן אושרה כניסתו 

לנמל אשדוד

25.11.1014:15

ריח "גז" חריג מצומת כנות ועד 3527.11.1011:20
לאשדוד (לאורך כביש 41)

איזור צ. 
אשדוד 

וא.ת. 
צפוני, 
אשדוד

למקום הגיעו ניידות של כב"א, כונן האיגוד מגוון חומרים
והמוקד העירוני. על כביש 41, מצומת בני דרום 
ועד לא.ת. הורגש ריח אופייני למפעל אגן. סמוך 

לצ. אשדוד וסמוך לבית הזיקוק הורגש ריח 
אופייני לבית הזיקוק.

27.11.1012:30

נמל דליפת חומצה זרחתית בנמל אשדוד3620.12.1011:40
אשדוד

חומצה זרחתית 
(נוזל קורוזיבי)

שני עובדי נמל אשדוד נכוו ממגע עם חומצה 
זרחתית בעת פריקת קרון של חב' רותם. הפריקה 

בוצעה מעל מאצרה, לא נוצר שפך של החומר.

20.12.1012:00

דליפה ממכולה הנושאת מס' או"מ 3720.12.1012:20
1173 שהגיע בייבוא עבור חב' סנו 

אינטרטראנס לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

אתיל אצטט 
(נוזל דליק)

המכולה הועברה לסככת הרעלים ונפתחה ע"י 
צוות חב' סנו אינטרטראנס (לאחר אוורורה במשך 

לילה) בנוכחות כונן האיגוד. ברז המיכל הדולף 
נסגר.

21.12.1011:30

ריח גפ"מ חריג במושב ניר גלים 3826.12.1014:10
ולאורך רח' הנפט בא.ת. צפוני

מושב ניר 
גלים 

וא.ת. 
צפוני, 
אשדוד

למקום הגיעו ניידות של כב"א, מד"א, מ"י, כונן מגוון חומרים
האיגוד והמוקד העירוני. על כביש 41, ובמושב ניר 
גלים הורגש ריח אופייני למפעל אגן ומעט ריח של 

גפ"מ. לאורך רחוב הנפט הורגש ריח של גפ"מ. 
הועברה פנייה לבית הזיקוק לבדוק את מקור 

הריח.

26.12.1015:30
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*דגל חומרת האירוע - האירועים מדורגים לפי הקרטריון הבא:

חשד לדליפה/ריח

טפטוף ממכולה/איזוטנק, שריפת גג אסבסט

דליפה רצינית ממכולה, התבקעות מיכל, דליפת גפ"מ

שריפה שבה מעורבים חומ"ס, ריאקציה כימית ו/או השתחררות גזים רעילים



התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת 2010 - מיון לפי סוג האירוע (סופי)

גז  /דליפת נוזל
ממכולה

55%

ריאקציה ושחרור  
גז רעיל

5%

שריפה
11%

ריח חריג
26%

תאונת דרכים
3%



התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת 2010 - מיון לפי מיקום האירוע (סופי)

הערה - כל אירועי החומ"ס התרחשו בעיר אשדוד

צפוני. ת.א
10% כבדה. ת.א

5%
קלה. ת.א

3%

עורף הנמל
74%

רובע מגורים
5% פארק אתגרים

3%



התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת 2010 - מיון לפי חודשי השנה (סופי)
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התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת 2010 - מיון לפי דגל חומרת האירוע (סופי)

37%

45%

8%
10%


