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חשד לדליפה מאיזוטנק 113.01.1110:40
המכיל תערובת ממסים 

ומים בבבור הבידוק בנמל 
אשדוד

תערובת ממסים נמל אשדוד
ומים (נוזל דליק)

בור הבידוק פונה ונסגר עד להגעת צוות חירום של 
בעלת )ס ברמת חובב "החברה לשירותי איכה

צוות החירום יחד עם כונן האיגוד התמגנו . (המטען
מקור הטפטוף מי גשם שהצטברו . ובדקו את המיכל

המיכל סגור וללא בעיות . במאצרה של האיזוטנק
.נוספות

13.01.1115:40

 1-התלקחות של פחות מ218.01.1111:30
ג גופרית בעת פריקתה "ק

במסוף הגופרית

, עורף הנמל
אשדוד

מוצק )גופרית 
, (מתלקח

תחמוצת 
הגופרית

. צוות החרום המקומי השתלט על ההתלקחות
הפעילות במקום הופסקה עד לברור פנימי של 

הסיבות להתלקחות וכן לבדיקה האם לא נגרמו 
כונן האיגוד סייר בבור . נזקים למערכות השונות

.הפריקה

18.01.1111:45

חשד לדליפה מאיזוטנק 330.01.1118:10
של חומצה אצטית בנמל 

אשדוד

חומצה אצטית נמל אשדוד
נוזל קורוזיבי )

(ודליק

הוזעק למקום ולא  (בעל המטען)נציג מפעל אגן 
מקור הריח הוא חומר שנמצא על דופן . זיהה דליפה

המיכל הועבר לשטיפה . המיכל בגלל מילוי יתר
.במפעל אגן

30.01.1119:00

דליפה קלה משני 411.02.1115:05
איזוטנקים בזמן שינוע 

בנמל אשדוד

ויניל אצטט נמל אשדוד
נוזל )מיוצב 

(דליק

, המכולות הועברו לסככת הרעלים בנמל אשדוד
והשפך , חביות הוצבו מתחת למקום הטפטוף

' נציגי חב. נספג באמצעות חול (ליטרים בודדים)
שרפון הגיעו עם ציוד מתאים והידקו את ברזי 

.הדליפה נעצרה לחלוטין. המילוי

11.02.1118:00

דליפת ברום רגעית 523.02.1101:00
משסתום בטיחות של 

איזוטנק ריק בנמל אשדוד

חומר )ברום נמל אשדוד
(קורוזיבי ורעיל

צוות של מפעלי ברום קירר את האיזוטנק והעבירו 
.למפעל

23.02.1106:30

(סופי) חומר מעובד -חבל יבנה - ס אשדוד " בתחום איגוד ערים לאיכה2011אירועי חומרים מסוכנים בשנת 



דליפה מצינור תת קרקעי 623.02.1113:00
המוביל מזוט מחברת 

יונקס

 ביצע צוות 24.02-בשעות הבוקר של ה, הקו נסגר(נוזל דליק)מזוט נמל אשדוד
יונקס חפירה וזיהה בוודאות שמדובר ' של חב

ג מצע "קרקע מזוהמת נערמה ע. בדליפה מהצינור
י "הנושא הועבר להמשך טיפול ומעקב ע. מבודד

.רכזת קרקעות מזוהמות באיגוד

24.02.1110:00

דליפת מכולה של אתיל 727.02.1123:30
אצטט בנמל אשדוד

אתיל אצטט נמל אשדוד
(נוזל דליק)

, המכולות הועברו לסככת הרעלים בנמל אשדוד
 (בעל המטען)סנו אינטרטראנס ' צוות חירום של חב

בבדיקה . התמגן ופתח את המכולה, הוזעק למקום
 200-עולה כי ברז אחת הקוביות לא הוברג כראוי וכ

והחול ששימש , הדבר תוקן. ליטר חומר דלפו
לספיגת החומר פונה לאתר לטיפול בפסולת 

.מסוכנת

28.02.1111:00

חבית אמוניום פרסולפאט 801.03.1111:35
התפוצצה והחלה להעלות 

עשן במפעל עטרון 
צפוני. ת.אינטרקוסמא בא

, צפוני. ת.א
אשדוד

אמוניום 
פרסולפאט 

(חומר מחמצן)

א "כב, בהתייעצות עם כונני האיגוד ומוקד סביבה
התיזו מים על החביות עד שהעשן הפסיק להיפלט 

החביות פונו לאתר פסולת מסוכנת . מהחביות
.ברמת חובב

01.03.1113:00

דליפה ממכולה הנושאת 902.03.1108:55
לוחות עופרת מצברים 

בנמל אשדוד

חומצה , עופרתנמל אשדוד
נוזל )גופרתית 
(קורוזיבי

 (בעל המטען)מפעל ארימטלס ' צוות חירום של חב
המכולה נפתחה בנוכחות כונן . הוזעק למקום

נציג , צוות חירום של הנמל, נציג המכס, האיגוד
וממונה פסולת מסוכנת במשרד , משרד התחבורה

בבדיקה עלה כי למפעל אין אישור מטעם . ס"להגנה
ס לייצוא פסולת זאת ליעד "המשרד להגנה

המבוקש וכן נמצאו ליקויים באריזת החומר 
במכולה פוזרו אמצעי ספיגה וחול לספיגת .  ושילוטו

בבדיקה שנעשתה נתגלו . הנוזל ולמניעת דליפתו
כל , לאחר עצירת הדליפה. מכולות נוספות דולפות

חול ספוג בחומר . המכולות הוחזרו למפעל לטיפול
.פונה לאתר מורשה

03.03.1112:00



דליפה במיכל של אתיל 1016.03.1113:00
' אצטט במסוף של חב

. ת.תבור שאן חרוד בא
צפוני

, צפוני. ת.א
אשדוד

אתיל אצטט 
(נוזל דליק)

במהלך שטיפת המחסן הוזז משטח של מיכלים 
כתוצאה מכך דלף החומר , המכילים אתיל אצטט

. החומר נאסף ובוצעה שטיפה של המחסן. במחסן
, סיורי פתע במחסן' בעקבות האירוע בוצעו מס

. ס"במהלכם נתגלו ליקויים באופן אחסון החומ
. תוקנו הליקויים30.03.11-בסיור אחרון שבוצע ב

16.03.1114:00

דליפת מכולות של אתיל 1116.03.1122:30
אצטט בנמל אשדוד

אתיל אצטט נמל אשדוד
(נוזל דליק)

, המכולות הועברו לסככת הרעלים בנמל אשדוד
 (בעל המטען)סנו אינטרטראנס ' צוות חירום של חב

בבדיקה . התמגן ופתח את המכולה, הוזעק למקום
היו ריקות ,  במכולה20 קוביות מתוך 8עולה כי 

ברזי הקוביות בשתי המכולות . למחצה או לחלוטין
תבור שאן ' הודקו והמכולות הועברו למסוף של חב

, בעקבות רצף אירועי דליפת אתיל אצטט. חרוד
מפעל סנו אינטרטראנס התחייב להפסיק ולקבל 

.חומר זה בקוביות ולשנות את צורת האחסון

21.03.1109:30

עשן כתום מחפץ חשוד 1220.03.1108:35
בנמל אשדוד

עלה כי , י טרקטור"לאחר חשיפת החפץ החשוד ע---נמל אשדוד
חבלן . מדובר במצוף ימי לאיתות של סירת הצלה

משטרה פוצץ את החפץ לוידוי שלא נשאר בו חומר 
.נפץ נוסף

20.03.1110:00

נזילה ממכולה מעורבת 1306.04.1115:35
ס בנמל אשדוד"עם חומ

י צוות החירום של הנמל "המכולה נפתחה ע---נמל אשדוד
החומר שדלף . ובנוכחות עמיל המכס וכונני האיגוד

.המכולה הועברה למסוף מטענים. אינו מסוכן

07.04.1109:40



דליפה ממכולות הנושאת 1404.05.1120:35
לוחות עופרת מצברים 

בנמל אשדוד

חומצה , עופרתנמל אשדוד
נוזל )גופרתית 
(קורוזיבי

 (בעל המטען)מפעל ניוטקס ' צוות חירום של חב
המכולות נפתחו בנוכחות כונן . הוזעק למקום

בבדיקה . נציג המכס וצוות חירום של הנמל, האיגוד
ס "עלה כי למפעל אין אישור מטעם המשרד להגנה

לייצוא פסולת זאת ליעד המבוקש וכן נמצאו 
.  ושילוטו (שקים קרועים)ליקויים באריזת החומר 

במכולה פוזרו אמצעי ספיגה וחול לספיגת הנוזל 
המכולות הושארו בנמל עד .  ולמניעת דליפתו

כל המכולות , לאחר עצירת הדליפה. לייבוש החומר
.הוחזרו למפעל בלבד

12.05.1114:00

דליפת דלק במסוף פי 1512.05.1119:40
גלילות

, פי גלילות
, צפוני. ת.א

אשדוד

הקטע בודד והדליפה . הדליפה נמשכה כשעהדלק
י "הנושא הועבר להמשך טיפול ומעקב ע. פסקה

.רכזת קרקעות מזוהמות באיגוד

------

ריח מאיזוטנק ריק שהכיל 1629.05.1112:20
בנמל , אתיל אקרילט

אשדוד

אתיל אקרילט נמל אשדוד
(נוזל דליק)

צוות חירום של , צח שרפון' האיזוטנק שייך לחב
המפעל הגיע למקום ובדק את  הפתחים 

. בנוכחות כונני האיגוד, והשסתומים של המיכל
. האיזוטנק הוחזר למפעל לשם בדיקה ואוורור נוסף
מקור הריח היה כנראה שאריות של חומר שהיו על 

.דופן החיצונית של המיכל

29.05.1115:00

ריח מאיזוטנק ריק שהכיל 1715.06.1114:20
בנמל , אתיל אקרילט

אשדוד

אתיל אקרילט נמל אשדוד
(נוזל דליק)

האיזוטנק לא . טכנולוגי.גי.בי' האיזוטנק שייך לחב
אושר לכניסה לנמל הוא הועבר לשטח מחוץ לגדר 

צוות חירום של המפעל הגיע למקום וליווה . הנמל
את האיזוטנק חזרה למפעל לצורך בדיקה ואוורור 

.המיכל

15.06.1116:30



דליפה ממכולה המכילה 1816.06.1108:30
אמוניה מימית בנמל 

אשדוד

אמוניה מימית נמל אשדוד
(נוזל קורוזיבי)

. המכולה הגיעה ממצריים ויועדה למפעל כימיכלור
, י צוות חירום של המפעל"המכולה נפתחה ע

ובנוכחות צוות חירום של הנמל וכונני האיגוד 
בוצע ניטור של המכולה . ס"והמשרד להגנה

 8 שהראה ערך של miniRAEבאמצעות מכשיר 
ppm . מאחר וצוות המפעל לא הצליח להוציא את

הוחלט להעבירה למפעל , המכולה הדולפת
בפתח המכולה . בליווי כונני האיגוד, כימיכלור

.הונחו שרוולי ספיגה למניעת יציאת נוזל

16.06.1114:45

התהפכות איזוטנק המכיל 1905.07.1112:10
 פנטדיאן במסוף 1,3

קונטרם' המטענים של חב

. ת.א, קונטרם
אשדוד, צפוני

 פנטדיאן 1,3
(נוזל דליק)

צוות חירום של קונטרם התיז מים על המיכל 
, א"מד, י"מ, א"למקום הגיע צוות של כב. ההפוך

בעל )כונני האיגוד וצוות חירום של מפעל אגן 
המיכל הורם באמצעות רצועות והוצב . (המטען

במשך הליך הנפת . באופן אופקי על הקרקע
כונני . א ריססו מים על המיכל"כב, האיזוטנק

ללא )האיגוד ביצעו ניטור של גזים דליקים באיזור 
, לאחר מכן. האיזוטנק נפגע אך לא דלף. (קריאה

.א"הועבר המיכל למפעל אגן בליווי כב

05.07.1114:00

מ "דליפת מיכלית גפ2019.07.1112:15
באשדוד

, ז"רובע ט
אשדוד

, בעקבות שבירה של ברז המחובר לצינור המיכלית(גז דליק)מ "גפ
, נהג המיכלית פנה לכביש צדדי. מ"אירעה דליפת גפ

, א"למקום הגיעו כב. מרוחק יחסית מבנייני מגורים
. דור גז' צוות חירום של חב, כונני האיגוד, י"מ

לאחר . בוצעה סגירה של הברז הראשי של המיכלית
 שעות הגיעה למקום מיכלית ייעודית 3.5-כ

מ נשאב "הגפ. מ מהמכלית הפגועה"לשאיבת גפ
והמיכלית הפגועה הועברה לתיקון במפעל שביט 

.י וכונני האיגוד"מ, א"בליווי כב

19.07.1118:00

שקיעת רכב בתוך שלולית 2122.07.1119:40
פסולת החשודה כרעילה 

בחולות

. ת.מצפון לא
אשדוד, צפוני

---

המפגע . שלולית החומר נמצאת סמוך לאתר רתמים
. ס"מוכר ונמצא בטיפול של האיגוד והמשרד להגנה

בוצעה פנייה למנהל מקרקעי ישראל לגדר ולשלט 
.את האיזור

22.07.1120:00



דליפה בשתי מכולות 2225.07.1113:15
המכילות חומצה אצטית 

במסוף המטענים אוברסיז 
קומרס

אוברסיז 
עורף , קומרס

אשדוד, הנמל

חומצה אצטית 
נוזל )גלציאנית 

(קורוזיבי ודליק

, למקום הגיעו צוותי חירום של אוברסיז קומרס
צוותי . א וכונן האיגוד"כב, (בעל המטען)מפעל גדות 

החירום פרקו את מיכלי חומצה אצטית משתי 
הנוזל מן .  מיכלים דולפים65-נתגלו כ. המכולות

. נשאב והועבר לקובייה ריקה (ק" מ1-כ)המיכלים 
החול . בנוסף פוזר חול לספיגת החומצה במכולה

.הועבר לאתר הפסולת ברמת חובב

25.07.1121:10

ריח מאיזוטנק מלא 2325.07.1114:50
, שהכיל אתיל אקרילט

בנמל אשדוד

אתיל אקרילט נמל אשדוד
(נוזל דליק)

צוות חירום . טכנולוגי.גי.בי' האיזוטנק שייך לחב
לא הורגש ריח במהלך . של המפעל בדק את המיכל

פריקה של , ככל הנראה, מקור הריח היה. הבדיקה
המיכל נמצא תקין וכל הברזים . שסתום הלחץ

ניתן אישור לשחרור האיזוטנק למפעל . סגורים
.המיועד

25.07.1117:30

שפך פורמלדהיד במסוף 2427.07.1110:30
המטענים קונטרם

. ת.א, קונטרם
אשדוד, צפוני

תמיסת 
פורמלדהיד 

נוזל ) (37%)
(קורוזיבי

התמגן  (סנטימפורט)צוות חירום של בעל המטען 
בנוכחות כונני , ושאב את החומר לקובייה ריקה

שאריות השפך נספגו בחול אשר פונה . האיגוד
.לאתר הפסולת ברמת חובב

27.07.1111:45

מ מצובר של "דליפת גפ2529.07.1120:00
בית מגורים

, ם"רמב' רח
אשדוד

באותו יום )הדליפה הייתה משסתום ראשי בצובר (גז דליק)מ "גפ
סופרגז שהגיע ' טכנאי של חב. (מילאו את הצובר

למקום הצליח באמצעות בורג אטימה משני לעצור 
המשטרה פינתה את דיירי הבניין . דליפת הגז

מ "כונן האיגוד ביצע ניטור של ריכוזי הגפ. הסמוך
סביב הצובר ובבתים סמוכים בדגש על מקומות 

סופרגז הזמינה ' חב. לא נמצאו ריכוזים. נמוכים
לאחר הריקון . מיכלית לשאיבת וריקון הצובר

טכנאי סופרגז המשיכו בעבודה , והעברת הגז
.לתיקון הצובר והחלפת החלק הפגום

29.07.1123:20



דליפת חומצה זרחתית 2629.07.1114:05
ממכולה בנמל אשדוד

חומצה זרחתית נמל אשדוד
(נוזל קורוזיבי)

המכולה . המכולה הועברה לסככת הרעלים בנמל
, (חיפה כימיקלים)נפתחה בנוכחות נציג המפעל 

מקור הדליפה . צוות חירום של הנמל וכונן האיגוד
צוות המפעל שאב . הוא בחור קטן באחת הקוביות

שאריות השפך ברציף . את החומר לקוביה חדשה
.ובמכולה נספגו בפוספט

31.07.1113:10

דליפה ממכולה מעורבת 2731.07.1123:00
 בנמל 3077מ "או' עם מס
אשדוד

המכולה הועברה לסככת הרעלים בנמל ונראתה פסולת מסוכנתנמל אשדוד
מאחר ובמכולה . דליפה מזערית מדלתות המכולה

הוחלט להעבירה , יצואנים' קיים מטען מעורב ממס
למסוף המטענים אוברסיז קומרס לפתיחה וזיהוי 

 2לאחר פתיחת המכולה התברר כי נפגעו . הדליפה
.(תרכיז מי סוכר)מיכלים שבתוכם מולסה 

01.08.1112:00

שפך קטן של חומצה 2808.09.1117:10
 1' זרחתית ברציף מס

בנמל אשדוד

חומצה זרחתית נמל אשדוד
(נוזל קורוזיבי)

השפך נגרם כתוצאה מפיצוץ בצינור בעת שאיבת 
נשפכו . החומר בצינור המחבר בין המיכלים לאוניה

.י פוספט"השפך נספג ע.  ליטר של חומר50-כ

08.09.1117:35

טפטוף משני מכולות עם 2909.09.1113:15
המכילות עופרת מצברים 

בנמל אשדוד

חומצה , עופרתנמל אשדוד
נוזל )גופרתית 
(קורוזיבי

המכולות הועברו לסככת הרעלים וחול פוזר סביב 
המכולות נפתחו בנוכחות נציגי המפעל . המכולות

צוות חירום של , (מ"אחים שיווק חלקי חילוף בע)
כונן האיגוד וממונה פסולת מסוכנת במשרד , הנמל

כל מטען עופרת המצברים נמצא בתוך . ס"להגנה
. החומר נמצא רטוב ומטפטף. שקים גדולים

לאחר . המכולות הושארו בנמל עד לייבוש החומר
הועברו המכולות חזרה למפעל לצורך , ייבוש החומר
.אריזה מחדש

11.09.1111:45

שריפה במחסן עם גג 3009.09.1123:00
אסבסט במפעל חמוצים 

של קבוצת יבנה

ניתנו הנחיות לרכז הביטחון של היישוב לטיפול אסבסטקבוצת יבנה
נציגי , בוצע סיור נוסף בשטח' ביום א. באסבסט

המפעל נתבקשו לסמן מיידית את השטח בשילוט 
אזהרה ולהרטיב במשך היום את איזור השריפה 

.ניתנו הנחיות לפינוי אסבסט. ברסס מים

------



דליפה ממכולה עם חומצה 3131.10.1115:55
זרחתית בנמל אשדוד

חומצה זרחתית נמל אשדוד
(נוזל קורוזיבי)

המכולה . המכולה הועברה לסככת הרעלים בנמל
, (חיפה כימיקלים)נפתחה בנוכחות נציג המפעל 

צוות המפעל . צוות חירום של הנמל וכונן האיגוד
ככל הנראה סיבת . שאב את החומר לקוביה חדשה

הדליפה היא פגיעה בקובייה שלא מוגנה בקורת 
תמיכה כפי שצריך וקרסה תחת משקל הקוביה 

.שהוצבה מעליה

01.11.1114:00

דליפה ממכולה המכילה 3203.11.1116:15
טרמפנטין בכניסה לנמל 

אשדוד

נוזל )טרפנטין נמל אשדוד
(דליק

למקום הגיעו . דנבר כימיקלים' המכולה שייכת לחב
צוות חירום של הנמלף , צוות חירום של המפעל

המכולה הועברה לסככת . וכונן האיגוד, כיבוי אש
לאחר פתיחת . נפתחה, הרעלים בנמל אשדוד

המכולה התגלתה דליפה בברז של אחת הקוביות 
תכולת הקוביה נשאבה לקוביה . ( ליטר10-דלפו כ)

המכולה אווררה למשך . י צוות המפעל"חלופית ע
.הומכלה מחדש והוחזרה למפעל, הלילה

04.11.1112:00

, שפך חומצה זרחתית3330.11.1116:00
רותם ' במסוף של חב

דשנים בנמל אשדוד

חומצה זרחתית נמל אשדוד
(נוזל קורוזיבי)

בסיום העברה של חומצה זרחתית ממכלית כביש 
נותרו שאריות , רותם דשנים' אל מכל צובר של חב

נהג המשאית לא החזיר את . חומצה בצינור המילוי
ושאריות החומצה , הצינור כראוי לתושבת שלו

צוות חירום של . שנותרו מהצינור נשפכו על הרציף
. נמל אשדוד ספג את השפך באמצעות פוספאט

החומר הספוח הועבר למיכלים לצורך פינוי חזרה 
.רותם דשנים' לחב

30.11.1116:40

ריח מאיזוטנק ריק שהכיל 3405.12.1117:15
בנמל , אתיל אקרילט

אשדוד

אתיל אקרילט נמל אשדוד
(נוזל דליק)

האיזוטנק . טכנולוגי.גי.בי' האיזוטנק שייך לחב
צוות חירום של . הוצב במקום מבודד בנמל אשדוד

בעת . בדק את המיכל, המפעל הגיע למקום למחרת
לא נראו סימנים של דליפת , הבדיקה לא הורגש ריח

להערכת נציגי . חומר וכל השסתומים היו סגורים
סיבת הריח היתה ככל הנראה פריקה של ,המפעל

סתום לחץ

06.12.1110:00



ירוק

11
צהוב

16
כתום

5
אדום

2

.דליפת חומר שאינו מסוכן, ריח/חשד לדליפה

.פריצת קו דלק, שריפת גג אסבסט, איזוטנק/טפטוף ממכולה

.מ"דליפת גפ, התבקעות מיכל, דליפה רצינית ממכולה

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

:(סיכון לנפש)האירועים מדורגים לפי הקרטריון הבא - דגל חומרת האירוע *

(סופי) מיון לפי סוג האירוע - 2011ס בשטח האיגוד בשנת "התפלגות אירועי החומ

שפך  /דליפה
 נוזל
67% 

 מ"דליפת גפ
6% 

 שריפת אסבסט
3% 

פיצוץ  /שריפת
 ס"חומ

7% 

 עשן חריג/ריח
17% 



(סופי) מיון לפי מיקום האירוע - 2011ס בשטח האיגוד בשנת "התפלגות אירועי החומ

 -צפוני . ת.א
 אשדוד
18% 

 -עורף הנמל 
 אשדוד
73% 

 -רובע מגורים 
 אשדוד

6% 

 קבוצת יבנה
3% 



(סופי) מיון לפי חודשי השנה - 2011ס בשטח האיגוד בשנת "התפלגות אירועי החומ
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(סופי) מיון לפי דגל חומרת האירוע - 2011ס בשטח האיגוד בשנת "התפלגות אירועי החומ

32% 

47% 

15% 
6% 


