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דליפה ממכולה עם 112.01.1311:15
מספר או"מ 1993

אתיל 2 ברומו נמל אשדוד
בוטיראט (נוזל 

דליק)

המכולה הועברה לסככת הרעלים. בתאריך 12.01.13 
הגיע למקום צוות חירום של מפעל כימדע. המכולה 

נפתחה, בנוכחות צוותי כב"א, צוות חירום נמל 
אשדוד וכונן האיגוד. החבית הדולפת אותרה 

ותכולתה נשאבה לחבית חדשה. שפך החומר הוספג 
עם חול שיועבר לרמת חובב.

13.01.1315:05

דליפה מאיזוטנק עם 220.01.1314:30
מס' או"מ 1805

חומצה זרחתית נמל אשדוד
לבנה 93% (נוזל 

קורוזיבי)

המשאית עם האיזוטנק הופנתה למשטח חנייה 
מבודד בנמל. החומצה שדלפה לכביש נספגה בחול. 

למקום הגיעו צוות חירום נמל אשדוד, צוותי כב"א, 
וכונני האיגוד. מקור הדליפה הוא בפתח המילוי 

העליון שלא נסגר כראוי. לאחר סגירת הפתח, נעצרה 
הדליפה והמשאית הועברה לחוות מיכלי החומצות 

לצורך ריקונה.

20.01.1315:30

דליפת מימן גופרי 326.01.1305:37
בבית זיקוק

פז בית זיקוק, 
א.ת. צפוני, 

אשדוד

מימן גופרי (גז 
רעיל מאד ודליק)

כתוצאה מדליפת מימן גופרי נהרגו 2 עובדי פז בית 
זיקוק. האירוע לא חרג מגבולות המפעל. למקום 
הגיעו צוותי של מד"א, כב"א, מ"י וכונן האיגוד. 

הנושא נמצא בחקירה של משרד התמ"ת והמשטרה.

26.01.1306:30

דליפה מזוט כבד 403.02.1309:00
בתחנת הכח אתגל

תחנת הכח 
אתגל, עורף 

הנמל, אשדוד

כ-200 ליטר (הערכה ראשונית) של מזוט דלפו במספר מזוט (נוזל דליק)
מקומות לאורך קווי הצינורות. העסק הזמין את חב' 
מ.י.ש לנקות את מוקדי הזיהום. ב-05.02.13 בשעות 

הערב מ.י.ש סיימה לחפור את הקרקע, ממתינים 
לפינוי הקרקע.

05.02.1320:00

אירועי חומרים מסוכנים בשנת 2013 בתחום איגוד ערים לאיכה"ס אשדוד - חבל יבנה - חומר מעובד - סופי



דליפת אמוניה במפעל 528.02.1322:45
מעדנות בגן יבנה

אמוניה (גז רעיל, גן יבנה
משתך, ודליק)

צוות כוננות של המפעל התמגן וסגר את ברזי 
החירום. הדליפה פסקה. המשטרה העבירה הנחיות 

לתושבי הרחובות הסמוכים למפעל להסתגר 
בבתיהם. כונן האיגוד הגיע לגן יבנה והתחיל מידית 

בניטור ריכוזי האמוניה בשכונות הגובלות למפעל 
בשעה 23:15. (רחובות: הרצל, דוד המלך, רקפת, אלי 

 ppm 15 :כהן וחופית). נמדדו בתחילה ריכוזים
באזור ככר הרצל, וברח' חופית: ppm 9, ולאחר 

כשעה ירדו הריכוזים בשכונה ובשער המפעל  לרמה 
אפסית.  המפעל נדרש להגיש לאיגוד ולמשרד 

להגנה"ס תחקיר בנושא

28.02.1323:55

שפך חומצה זרחתית 615.03.1313:00
בנמל אשדוד

חומצה זרחתית נמל אשדוד
50% (נוזל 
קורוזיבי)

בעת פריקת חומצה זרחתית מקרונות רכבת 
והעברתה לבריכות האחסון, אירעה דליפה של 

חומצה זרחתית דרך קרע במחבר הגמיש על קו 
היניקה של המשאבה. מספר עשרות ליטרים של 

חומצה דלפו למאצרה ולאספלט מסביב. עם גילוי 
הדליפה, הופסקה הפריקה ובוצעה ספיגה של השפך 

בחול.

15.03.1314:00

דליפת איזוטנק של 711.04.1302:00
ברזל כלורי בנמל 

אשדוד

תמיסת ברזל נמל אשדוד
כלורי (נוזל 

קורוזיבי)
האיזוטנק הועבר לסככת הרעלים, שקי חול ושרוולי 

ספיגה הוצבו סביבו למניעת הגעת שפך לתעלה. 
בהמשך האיזוטנק הועבר למאצרה הניידת בסככת 

הרעלים. צוות עמגל הגיע בשעות הבוקר (09:00) 
למקום ובחן את האיזוטנק. הטיפול והפינוי בחומר 
הדולף ובחול הספוג בוצע באמצעות חב' טביב אשר 

הועסקה על ידי עמגל . תכולת המיכל ןהמאצרה 
הניידת נשאבה למיכלים וקוביות והחול הספוג 

הועברו לחב' עמגל.

17.04.1311:30



דליפה ממכולות 813.04.1302:00
צבעים בנמל אשדוד

צבעים (נוזל נמל אשדוד
דליק)

שתי המכולות הועברו לסככת הרעלים. חול פוזר 
מסביב למכולות. לאחר פתיחת המכולות אותרו 

החביות הפגועות ותכולתן הועברה לחביות חדשות. 
חול פוזר בתוך המכולות לספיגת השפך.

15.04.1316:00

דליפת מכולת אתילן 918.04.1308:00
גליקול בנמל אשדוד

המכולה הועברה לסככת הרעלים. המכולה נפתחה אתילן גליקולנמל אשדוד
בנוכחות כב"א וצוות חירום מפעלי. חול פוזר מסביב 
לקובייה הדולפת. בתאריך 24.04.13, צוות חב' טביב 

שאב את תכולת הקובייה הדולפת לקובייה חדשה.

24.04.1312:00

פיצוץ קו מים בתעלה 1020.05.1305:00
המכילה צינור חומצה 
זרחתית בנמל אשדוד

בתחילה היה חשד על אירוע חומ"ס (דליפת חומצה מיםנמל אשדוד
זרחתית). לאחר בדיקת התעלה, התגלה כי מדובר על 

פיצוץ צנרת מים (כיבוי אש) בלבד.

20.05.1306:15

תאונת דרכים של 1118.06.1308:40
מיכלית בנזין בכביש 

41, סמוך למחלף 
אשדוד

לא הייתה דליפה במיכלית. כב"א קיררו את ---מחלף אשדוד
המיכלית, ותוכן המיכלית נשאב למיכלית חלופית.

18.06.1312:00

שריפה באונית צובר 1213.07.1300:55
שהכילה גופרית

גופרית, גופרית נמל אשדוד
דו חמצנית (גז 

רעיל)

צוות חירום נמל אשדוד בשיתוף כב"א כיבה את 
השריפה, לא זרמו תשטיפים לים.

13.07.1301:05

דליפה ממיכל סולר 1304.08.1305:50
במפעל טבע מדיקל

טבע מדיקל, 
א.ת. כבדה, 

אשדוד

מכל סולר עילי בנפח 1 מ"ק, בחצר מפעל טבע מדיקל סולר (נוזל דליק)
באשדוד דלף למאצרה במשך הלילה. במאצרה היה 
חור. עובדי המפעל שטפו במים ושאריות סולר זרמו 

לכביש. לא נכנס סולר לפתחי ניקוז במפעל או בכביש 
הציבורי. בהמשך, עובדי המפעל ספגו את השפך בחול 

שנמצא בכוננות במפעל.

04.08.1307:00

חשד לדליפה ממכולה 1419.08.1307:55
בנמל

המכולה נפתחה ע"י צוות חירום נמל אשדוד מכולה מעורבתנמל אשדוד
ובנוכחות כונן האיגוד. החבית הדולפת הוצאה והיא 

לא הכילה חומ"ס.

21.08.1312:00



דליפה חומצה 1528.08.1307:00
זרחתית ממיכלית 

בצומת ניר גלים

כביש 41, 
צומת ניר גלים

חומצה זרחתית 
לבנה 93% (נוזל 

קורוזיבי)

המשאית הופנתה לשולי הכביש, הנתיב נחסם 
לתנועה. צוות כיבוי אש הגיע למקום ונמצא כי מקור 
הדליפה הינו בפתח המילוי העליון שלא נסגר כראוי. 

לאחר הידוק וסגירת פתח המילוי, המשאית המשיכה 
בנסיעה לנמל.

28.08.1308:15

דליפת מזוט בתחנת 1623.09.1300:30
כח אתגל

תחנת הכח 
אתגל, עורף 

הנמל, אשדוד

בתחנת כח אתגל דלף מזוט. עובדי התחנה פרסו מזוט (נוזל דליק)
שרוולי ספיגה והקימו סוללת עפר לרוחב הכביש 

לאצירת שפך המזוט. המזוט נשאב למיכלים. הכביש 
נוקה ע"י מים בלחץ גבוה. הקרקע המזוהמת נאספה 

בחביות ותועבר לפינוי לרמת חובב.

23.09.1309:05

דליפת מזוט בתחנת 1707.11.1312:00
דלק פז באשדוד

תחנת דלק פז, 
אשדוד

למקום הגיעו צוות כיבוי אש וכונן האיגוד. במקום סולר (נוזל דליק)
היה שפך של עשרות ליטרים בודדים של סולר 

כתוצאה מתקלה במשאבה. השפך נקלט ברשת 
הניקוז ונכנס למפריד השמנים. החברה שאבה את 

תכולת המפריד. משטח התפעול נשטף והתחנה 
נפתחה מחדש.

07.11.1312:45

חשד לדליפה של 1818.11.1314:25
איזוטנק חומ"ס בנמל 

אשדוד

כלורואצטיל נמל אשדוד
כלוריד (נוזל 

רעיל)

האיזוטנק הועבר לסככת הרעלים בנמל. למקום 
הגיעו צוות חירום נמל אשדוד, צוות כיבוי אש וכונן 
האיגוד.  בדיקה שנעשתה העלתה כי מקור הטפטוף 
הינו ממי גשם שהצטברו על המיכל ולא מדליפה של 
חומר מסוכן. נציג חב' אגן שהגיע למקום אישר את 

הדבר.

18.11.1314:00

דליפה במכולה עם 1908.12.1310:35
מספר או"מ 1133 

בנמל אשדוד

מספר או"מ נמל אשדוד
1133 (נוזל דליק)

המכולה הדולפת הועברה לסככת הרעלים, ונפתחה 
בנוכחות צוות חירום נמל אשדוד, כיבוי אש וכונן 

האיגוד. טפטוף המכולה פסק. סמוך לדלת המכולה 
הוסף חול לספיגה במטרה לספוג שפך נוזל 

פונטציאלי ולמנוע את יציאתו מן המכולה (במידה 
ויהיה צורך).

10.12.1311:30



דליפת חומצה 2020.12.1320:35
זרחתית בנמל אשדוד

חומצה זרחתית נמל אשדוד
(נוזל קורוזיבי)

המכולה הועברה לסככת הרעלים בנמל וחול פוזר 
סביבה לספיגת השפך. המכולה נפתחה בתאריכים 

24-25.12.13 בנוכחות כב"א, צוות חירום נמל אשדוד 
וכונן האיגוד. אותר מיכל אחד דולף אשר תכולתו 

הועברה מכל חלופי. פוזר חול לספיגת הרטיבות 
שנותרה במכולה. שאריות החול הספוג

25.12.1312:00

חשד לדליפת גז 2126.12.1318:30
ברחוב כנרת 41

רובע י"א, 
אשדוד

מבדיקה עולה כי לא מדובר באירוע חומ"ס. מדובר חמצן
בנהג  המספק חמצן רפואי. תוך כדי מילוי מיכלים 

ללקוחות באמצעות מיכל חמצן נוזלי, חלק מן 
החמצן הנוזלי השתחרר פגש באדי מים באוויר וגרם 

להתעבותם ולהופעת עשן לבן (תוצאה של התעבות 
אדי המים באוויר).

26.12.1319:15

5ירוק

12צהוב

1כתום

3אדום

*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 2013 - מיון לפי סוג האירוע -סופי

שפך נוזל/דליפה
76%

שחרור גז רעיל
9%

פיצוץ  /שריפת
ס"חומ

5%

עשן חריג/ריח
5%

תאונת דרכים
5%



התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת 2013 - מיון לפי מיקום האירוע - סופי
אשדוד -צפוני . ת.א

5%
אשדוד -כבדה . ת.א

5% מחלף אשדוד
5%

נמל  + עורף הנמל 
אשדוד
66%

צומת ניר  , 41כביש 
גלים
5%

גן יבנה
5%

אשדוד -רובע מגורים 
9%



התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת 2013 - מיון לפי חודשי השנה - סופי
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התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת 2013 - מיון לפי דגל חומרת האירוע - סופי

24%

57%

5%
14%


