
תאריך מס'
תחילת 
האירוע

שעת 
תחילת 
האירוע

חומרים מקום האירועתיאור המקרה
מעורבים

תאריך כיצד טופל
סיום 

האירוע

שעת סיום 
האירוע

דגל 
חומרת 
האירוע*

חשד לדליפה מאיזוטנק 117.01.1213:55
ריק שהכיל הליום נוזלי 

באוברסיז קומרס

אוברסיז 
קומרס, עורף 
הנמל, אשדוד

הליום נוזלי (גז 
לא רעיל ולא 

דליק)

צוות חירום של אוברסיז הגיע למקום ודיווח למוקד 
הסביבה ולכונן האיגוד. ככל הנראה מדובר על 

פריקה של שסתום לחץ של הליום במיכל. החומר 
הינו גז אציל, קל מן האוויר שעולה מייד למעלה, 

ללא סיכונים מיוחדים.

17.01.1214:20

דליפה בעמדת הפריקה של 226.01.1215:55
חומצה זרחתית ממיכליות 

כביש במסוף החומצות 
הדרומי בנמל אשדוד

מסוף חומצה 
זרחיתית 

דרומי, נמל 
אשדוד

חומצה זרחתית 
(נוזל קורוזיבי)

בעת פריקת מיכליות כביש למיכל הנתון במאצרה 
תת קרקעית, גלש המיכל מאוגן פתוח לתוך 

המאצרה ולתעלת בטון המהווה מאצרה לצינור 
המשלוח של המיכל. הדבר גרם לגלישת קצף חומצה 

מהתעלה (תסיסה), חלקו על כביש האספלט וחלקו 
על האדמה. צוות חירום של חב' רותם הגיע למקום 
יחד עם כונני האיגוד. השפך כוסה בפוספט לספיגתו 
והחול הספוג יועבר לרמת חובב או למחזור במפעל 

הייצור בדרום.

26.01.1217:00

התהפכות מיכלית של 309.02.1209:20
פחמן דו חמצני

ביציאה 
מכביש 6 צפון 
לכיוון כביש 7

פחמן דו חמצני 
(גז לא רעיל ולא 

דליק)

למקום הגיעו צוותי כב"א, מ"י וכונן האיגוד. 
הכביש נחסם, עד להרמת המיכלית ופתיחת הציר. 

לא הייתה דליפה של חומר.

09.02.1217:00

דליפת חומצה זרחתית 414.02.1216:45
בנמל אשדוד

מסוף חומצה 
זרחיתית 

דרומי, נמל 
אשדוד

חומצה זרחתית 
(נוזל קורוזיבי)

האירוע התרחש ברציף מספר 1, באיזור טעינת 
אונייה בחומצה זרחתית. טרם ביצוע הזרמה בצינור 
מבוצע תהליך של הזרמת אוויר בלחץ ע"מ להפשיר 
ולנקות את הקו. בעת תהליך ניקוי הקו, נפרץ אטם 

שגרם להתזה של חומצה זרחתית למשטח האספלט 
ברציף. צוות חב' רותם אמפרט עצר הזרמה בצינור, 

ביצע תיחום של השפך וספג אותו באמצעות 
פוספאט. בעת הטיפול באירוע, נכחו במקום צוות 
חירום של נמל אשדוד, צוות חברת רותם אמפרט 

וכונן האיגוד.

14.02.1217:35

אירועי חומרים מסוכנים בשנת 2012 בתחום איגוד ערים לאיכה"ס אשדוד - חבל יבנה - חומר מעובד - סופי



דליפת ברזל כלוריד בנמל 518.03.1221:50
אשדוד

ברזל כלוריד נמל אשדוד
(נוזל קורוזיבי)

צוות חירום נמל אשדוד העביר את המכולה לסככת 
הרעלים והציבה בתוך מאצרה, עד להגעת צוותים 
של חב' עמגל. בתאריכים 19-20.03.12 צוות עמגל 

פרק את המכולה והוציא את הקוביות הפגועות (2). 
תכולת הקוביות הפגועות נשאב לקוביות חלופיות 

וחול פוזר לספיגת השפך והועבר לאתר הפסולת 
הרעילה ברמת חובב.

20.03.1213:00

שפך חומצת מלח במפעל 603.04.1207:00
כימיכלור

א.ת. 
צפוני,אשדוד

חומצת מלח 
בריכוז 9% (נוזל 

קורוזיבי)

האירוע התחיל בסביבות השעה 07:00. בעת שינוע 
קובייה שהכילה 400 ק"ג חומצת מלח בריכוז 9%, 

נפלה הקובייה מהמלגזה, התבקעה וכל תכולת 
החומר נשפכה למשטח האספלט. עד להגעת כוחות 
החירום, צוות החירום של כימיכלור ביצע שטיפה 
של שפך חומצת המלח עם מים, בניגוד להנחיות. 

הדבר גרם להזרמה של חומצת מלח מהולה מחוץ 
לגדר המפעל לרחוב הקדמה ולנקז העירוני. לאחר 

הגעת כוחות החירום (כב"א, מ"י, כונן האיגוד, 
יחידה לאכיפה סביבתית) , המשטרה ביצעה חסימת 

ציר (רחוב הקדמה) וכב"א המשיכו לשטוף את 
החומר ואת רחוב הקדמה עם מים.

03.04.1208:30

דליפת מכולת תחליף 703.04.1218:00
טרפנטין בנמל אשדוד

תחליף טרפנטין נמל אשדוד
(נוזל דליק)

צוות חירום נמל אשדוד העביר את המכולה לסככת 
הרעלים. צוות חירום ממפעל פלימת מחיפה הגיע 

למקום, פרק את המכולה עד לזיהוי החבית 
הדולפת. נמצא חור קטן דרכו כ-200 ליטר חומר 

דלף החוצה. שאריות השפך נספגו עם חול שנאסף 
ע"י  אנשי המפעל.

04.04.1212:00

דליפת גפ"מ בצובר 820.04.1218:00
באולמי בלו קאסל באשדוד

רחוב הטיילת, 
אשדוד

כוחות חירום (כב"א, מ"י, מד"א) יחד עם צוותים גפ"מ (גז דליק)
של חב' חשמל, עיריית אשדוד וכונן האיגוד הגיעו 

למקום. כב"א סגרו את הברז המוליך גז לצינור 
הפגוע. כונן האיגוד ביצע ניטור בסביבה.

20.04.1218:30



דליפת איזוטנק פחמן דו 911.06.1217:00
חמצני בנמל אשדוד

פחמן דו חמצני נמל אשדוד
(גז לא רעיל ולא 

דליק)

למקום הגיעו צוותי חירום של נמל אשדוד, כב"א, 
וכונן האיגוד. האיזוטנק הועבר לסככת הרעלים 

בנמל. בתאריך 12.06.12 הגיע למקום צוות של חב' 
מקסימה אשר בדק את המיכל ומצא כי הייתה 

פריקת לחץ וזליגה קטנה של פחמן דו חמצני בצנרת 
הבקרה.

12.06.1208:15

טפטוף ממכולה שהכילה 1013.07.1212:40
מצברי עופרת בנמל אשדוד

המכולה הועברה לסככת הרעלים בנמל אשדוד. חומר קורוזיבינמל אשדוד
בתאריך 15.07.12 המכולה נפתחה  ע"י צוות של 

חברת טלרון מצברים בע"מ (יצואן מכולת 
המצברים). לא נמצא דליפה מן המצברים. המכולה 

נסגרה והועברה לבדיקה נוספת בחברת טלרון 
מצברים בע"מ.

15.07.1211:30

התהפכות איזוטנק של 1117.07.1213:50
מתיל כלוריד בנמל אשדוד

איזוטנק ריק של מתיל כלוריד נשמט מגורר בשטח גז דליקנמל אשדוד
נמל אשדוד. המכולה קוררה בזרם מים ע"י כב"א 

והורמה ע"י מנוף ומלגזה של נמל אשדוד. כונן 
האיגוד ביצע ניטור באמצעות מכשיר PID מסביב 

למכולה, ליד הברזים וליד פתחי המילוט והוונט 
בחלק העליון. לא נמצאה דליפה. המכולה הועברה 

לסככת הרעלים. נציג חב' לוקסמבורג הוזמן 
לבדיקת שלמות המיכל.

17.07.1215:00

דליפה ממכולה מעורבת 1202.08.1208:40
עם חומ"ס בנמל אשדוד

חומצה זרחתית נמל אשדוד
(נוזל קורוזיבי)

המכולה הועברה לסככת הרעלים בנמל אשדוד. 
למקום הגיעו כוחות חירום של נמל אשדוד, כב"א, 

מד"א, משטרה וצוות חירום של מפעל דיברסי. 
המכולה נפתחה ורוקנה עד להימצאות המיכלים 

הדולפים. פוזר חול במכולה לספיגת השפך. 
המיכלים הדולפים הועברו לדולב.

02.08.1212:10

אירוע ריח בצומת הנמל 1325.08.1208:50
באשדוד

א.ת. 
צפוני,אשדוד

התקבל דיווח מכיבוי אש על ריח של חומצה ועננה ---
לבנה באיזור תחנת הדלק וחניון משאיות ניר גלים 

בצומת הנמל. המקום נסרק ע"י כונן האיגוד ולא 
נתגלה ריח חריג.

25.08.1210:30



ריח מאיזוטנק המכיל 1405.09.1213:20
אתיל אקרילאט בנמל 

אשדוד

אתיל אקרילאט נמל אשדוד
(נוזל דליק)

האיזוטנק הועבר לסככת הרעלים בנמל אשדוד. 
למקום הגיעו צוות חירום של מפעל צח שרפון, כיבוי 

אש, משטרה, וכונני האיגוד. לא התגלתה דליפה 
במיכל.

05.09.1215:00

דליפה ממכולה עם מס' 1502.10.1213:45
או"מ 2794 בנמל אשדוד

מצברי עופרת + נמל אשדוד
חומצה (נוזל 

קורוזיבי)

המכולה הועברה לסככת הרעלים בנמל. המכולה 
נפתחה בנוכחות צוות חירום של מפעל הקורנס, 

צוות חירום נמל אשדוד, וכונן האיגוד. בוצע זיהוי 
של המצברים השבורים במשטח הקרוב לדלת 

המכולה. הטפטוף פסק לחלוטין.בנוסף,פוזר מעט 
סיד לספיגת החומצה. המכולה פונתה בליווי של 

צוות הקורנס למפעל בא.ת. צפוני.

03.10.1212:15

ריח מאיזוטנק המכיל 1609.10.1212:50
אתיל אקרילאט בנמל 

אשדוד

אתיל אקרילאט נמל אשדוד
(נוזל דליק)

האיזוטנק הועבר לסככת הרעלים בנמל אשדוד. 
למקום הגיעו צוות חירום של מפעל ב.ג. פולימרים 

שבדק את שסתומי המכולה שנמצאו סגורים 
ותקינים. ניתנה הנחיה לשחרר את המכולה.

09.10.1216:00

התההפכות מכולה 1710.10.1207:00
שהכילה חומרי הדברה 

בנמל אשדוד

חומר הדברה נמל אשדוד
(קבוצת סיכון 9)

המכולה נהפכה והתגלןת נזילה מצומצמת שפסקה 
לאחר מס' דקות. המכולה הועברה לסככת הרעלים 

ואוחסנה שם עד להגעת צוות חירום של חב' 
מכתשים. צוות חב' מכתשים רוקן את החומ"ס 

במכולה והחזירה למפעל.

11.10.1212:00



טולואן (נוזל נמל אשדודדליפת מכולת טולואן1830.10.1216:50
דליק)

המכולה הועברה לסככת הרעלים בנמל. צוות חירום 
מפעל דנבר הגיע בשעה 20:00. הצוות התמגן ופתח 
את המכולה, בנוכחות כב"א, צוות חירום של הנמל 

וכונן האיגוד. התגלה חור גדול בחלק העליון של 
אחת הקוביות, סמוך לדלת המכולה. בקרבת 

המכולה נמדדו ריכוזים של עשרות ppm בודדים של 
 ,miniRAE 3000 טולואן (נמדד באמצעות מכשיר

לאחר שימוש בפקטור תיקון – 0.5). התכולה 
בקובייה הפגועה הועברה לקובייה ריקה. שאריות 

החומר הוספגו בחול והועברו לשקים. המכולה 
הועברה לבדיקה מעמיקה, לרבות ניקוי ואוורור 

במפעל דנבר כימיקלים.

30.10.1221:00

דליפה ממכולה עם מס' 1907.11.1217:15
או"מ 2794 בנמל אשדוד

מצברי עופרת + נמל אשדוד
חומצה (נוזל 

קורוזיבי)

המכולה הועברה לסככת הרעלים בנמל. בתאריך 
08.11.12 נפתחה המכולה בנוכחות צוות חירום של 

מפעל הקורנס, צוות חירום נמל אשדוד, וכונן 
האיגוד. בוצע זיהוי של המצברים השבורים במשטח 

הקרוב לדלת המכולה. הטפטוף פסק 
לחלוטין.בנוסף,פוזר מעט סיד לספיגת החומצה. 

המכולה פונתה בליווי של צוות הקורנס למפעל 
בא.ת. צפוני.

08.11.1212:00



דליפת חומצה חנקתית 2002.12.1208:45
ממשאית בשדרות בני 

ברית

א.ת. קלה, 
אשדוד

חומצה חנקתית 
(נוזל קורוזיבי)

האירוע דווח לראשונה לח"מ ע"י כונן האיגוד 
שזיהה משאית עם שילוט חומ"ס דולפת ומעשנת 
ברחוב המלאכה, סמוך לבניין האיגוד. המשאית 

שייכת לחב' כימיכלור (2005) שיווק כימיקלים 
בע"מ. המשאית עצרה בשולי הכביש, סמוך לצומת 

הרחובות בני ברית והמלאכה. בדיקה שנעשתה 
העלתה כי המשטח עליו ישבו המיכלים של חומצה 
חנקתית קרס, וחלק מן המיכלים (נפח מיכל אחד 

25 ליטר היו הפוכים. כתוצאה מכך, התרחשה 
דליפה של חומצה חנקתית. למקום הוזעק צוות של 

כיבוי אש ומ"י. ניידות של המשטרה חסמו את 
שדרות בני ברית ורחוב המלאכה. צוות של מפעל 
כימיכלור איתר את המיכלים הדולפים. טרקטור 

של העירייה פיזר חול לאורך השפך וספג אותו 
ולאחר מכן פינה את החול הספוג למפעל.

02.12.1210:00

דליפת חומצה זרחתית 2126.12.1208:30
בנמל אשדוד

נמל אשדוד

חומצה זרחתית 
(נוזל קורוזיבי)

בסיום טעינת אניה בחומצה זרחתית המוצבת 
ברציף מספר 1, הופעלה שגרת ריקון הצנרת ע"י 

עובד המתקן. לאחר הפעלת משאבות הריקון, זיהה 
המפעיל נזילת חומצה מאטם משאבה. שפך של כ-
200 ליטר נקווה אל שוחת הבטון האטומה וכ-40 

ליטר נוספים יצאו כרסס אל משטח בטון סמוך. עם 
זיהוי הדליפה, בוצעה סגירה ידנית של ברז 

האווירלהפסקת פעולת המשאבה. הרסס תוחם 
ונספג באמצעות חול פוספאטי.

26.12.1210:30



6ירוק

13צהוב

2כתום

0אדום

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

חשד לדליפה/ריח, דליפת חומר שאינו מסוכן.

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

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

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



התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת 2012 - מיון לפי סוג האירוע -סופי

שפך  /דליפה
נוזל
62%

מ"דליפת גפ
5%

פריקת שסתום  
לחץ
9%

עשן חריג/ריח
14%

תאונת דרכים
10%
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התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת 2012 - מיון לפי מיקום האירוע - סופי

  -צפוני . ת.א
אשדוד

9%
  -קלה . ת.א

אשדוד
5%

  -עורף הנמל 
אשדוד
76%

 -רובע מגורים 
אשדוד

5%

מחלף שורק  
6בכביש 
5%



התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת 2012 - מיון לפי חודשי השנה - סופי
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התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת 2012 - מיון לפי דגל חומרת האירוע - סופי

29%

62%

9% 0%


