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שפך נתרן היפוכלוריט 111.0314:35
במאצרה בתחנת כח 

אשכול

תחנת כח 
אשכול,  

עורף הנמל

תמיסת 
נתרן תת 

כלורי 12% 
(נוזל 

קורוזיבי)

עקב טעות אנוש של נהג מכלית שמילא היפוכלוריט, נפגעה 
צינורית מד הגובה של מיכל ההיפוכלוריט ודלפו כמה עשרות 

ליטרים של היפוכלוריט למאצרה. פעולת מילוי המיכל 
הופסקה. צוות החירום הוסיף מים למאצרה במטרה להקטין 

את ריכוז ההיפוכלוריט. לאחר מכן, החומר יישאב לקוביות 
ויועבר לשימוש חוזר בתחנת הכח.

11.0315:15

דליפת איזטנק המכיל 224.0308:04
חומר בעל מספר 
או"מ 1105 בנמל 

אשדוד

רציף 23, 
נמל אשדוד

אמיל 
אלכוהול 

(מספר 
או"מ 

1105), נוזל 
דליק

תחילה נפרקו שתי מכולות חומרי הנפץ שהיו באונייה ונמסרו 
במסירה ישירה. לאחר מכן, נפרקו שני האיזוטנקים עם מספר 

או"מ 1105. צוות האיגוד וכב"ה התמגנו וביצעו ניטור סביב 
האיזוטנקים. באיזוטנק הראשון, היה טפטוף איטי של חומר, 

ונמדד ריכוז של ppm 1.5 במכשיר miniRAE 3000. באיזוטנק 
השני, לא היה טפטוף, ונמדד ריכוז של ppm 125 במכשיר 

miniRAE 3000 בצמוד לדופן המיכל. המכולות היו מיועדות 
לחברות: חיפה כימיקלים דרום ורותם אמפרט. לאחר מכן שני 
המיכלים הועברו לסככת הרעלים בנמל.  צוות של מפעל רותם 

אמפרט הגיע לסככת הרעלים לצורך טיפול בדליפה. בדיקה 
שנעשתה מצאה כי הדליפה התרחשה במיכל המיועד לחב' 

חיפה  כימיקלים  ונבעה כתוצאה מאי הידוק הסוגר (פרפרים) 
של פתח מילוי המיכל. במהלך ההפלגה וטלטול האנייה, 

החומר במיכל דלף ונשפך גם על המיכל התחתון יותר המיועד 
לחב' רותם אמפרט.

בתאריך 25.03.14 הגיע למקום צוות של חב' חיפה כימיקלים 
ושאב חלק מן החומר מן המיכל למיכלים (לטענת נציג חיפה 

כימיקלים דרום, המיכל היה מלא עד אפס מקום, והחומר 
התפשט בגלל החום).

25.0314:00

דליפת גפ"מ בבניין 324.0310:30
מגורים ברובע י"א, 

אשדוד

רובע י"א, 
אשדוד

גפ"מ (גז 
בישול, גז 

דליק)

במהלך עבודות שיפוץ בניין, פגע הפועל, בצנרת גפ"מ. הפועל 
סגר את ברז הגז הראשי. טכנאי סופר גז, המשיכו את הטיפול 

(ריתוך צנרת הגז). למקום הגיעו צוותי כב"ה, מ"י וכונן 
האיגוד.

24.0311:00

אירועי חומרים מסוכנים בשנת 2014 בתחום איגוד ערים לאיכה"ס אשדוד - חבל יבנה - חומר מעובד - מעודכן לתאריך 28.08.14



שפך של שלקה באולם 415.0514:30
ייצור במפעל קורנס

מפעל 
קורנס,א.ת.

 צפוני, 
אשדוד

שלקה 
חמה, 

מוצק, 
פסולת 

מסוכנת

מיכל עם שלקה חמה מתנור היציקה התהפך באולם הייצור 
במפעל הקורנס. השלקה החמה עישנה עשן שחור שיצא 

מהפתחים ונראה מחוץ למפעל. השלקה התקררה תוך מספר 
דקות ובזמן הגעת הכונן לשטח כבר לא היה עשן.עובדי המפעל 

יאספו את השלכה חזרה למיכל. יפונה לרמת חובב לאחר 
שהות במפעל ,לקירור.

15.0515:00

נפילה של מיכל של 1 512.0616:12
מ"ק של טולואן 

ממשאית ושפיכת כל 
תוכן המיכל על הכביש

צומת ניר 
גלים

טולואן ( 
מס' או"מ 

1294) , נוזל 
דליק

האירוע התרחש לאחר הפנייה מרחוב הנפט לכביש 41 מזרח 
בצומת ניר גלים. לדברי הנהג , משאית אחרת שביצעה פנייה 
בצמוד אליו נצמדה אליו וגרמה להזזה של הקורה המקבעת 

את המיכלים וכדי לחמוק ממשאית האחרת , הנהג עלה על אי 
התנועה והמיכל החליק ונפל על הכביש. צוות כיבוי אש שהגיע 

לזירת האירוע פיזר חול לספיגת הטולואן.
לאחר מכן המיכל והחול הספוג נאספו ע"י חברת טביב 

והועברו לתחנת מעבר טביב.

12.0621:00

דליפת אמוניה מצינור 612.0617:00
על גג בית קירור 

לוגיסטימן

בית קירור 
לוגיסטימן 

ברח' 
היהלומים 

7,אשדוד

אמוניה, 
מספר 
או"מ 

1005), גז 
רעיל

הצינור נפגע בעת ביצוע עבודות יזומות על גג מבנה בית 
הקירור. צוות מפעלי לבש מסכות ואטם חלקית את הדליפה 

עם ניילון ואיזולירבנד כמו כן בוצעה סגירת ברזי ניתוק 
אוטומטיים. הגלאים הנייחים בבית הקירור לא מדדו  אמוניה 

– הדליפה הייתה על הגג שם אין גלאים נייחים. בוצע ניטור 
בסביבת המפעל ולא נמדדו ריכוזי האמוניה . בהמשך הגיע 

יועץ קירור של המפעל שליווה פעולות ריתוך של הצינור 
לטיפול בדליפה. אחרי הריתוך הועלה לחץ בצינור ונבדקה 
אטימותו בעזרת בועות סבון , כמו כן בוצע ניטור בסביבת 

הריתוך - לא נמדדו ריכוזי אמוניה.

13.0602:50

משאית של חברת 725.0612:55
דשנים עלתה באש

צומת 
יסודות

דשנים 
נוזליים 
שאינם 

מוגדרים 
חומ"ס 
בהובלה

המכלית הכילה בחמישה תאים נפרדים, חומרי דשן שונים 
ובעקבות השריפה, דופן המכלית נפגע וחומר המהול במי כיבוי 

גלש מהמכלית אל צידי הדרך.
לא ידוע כמה חומר דלף ומאיזה תא . בוצעה שאיבת התוכן 

שנשאר במכלית למכלית נוספת של חברת דשנים.

25.0614:07



דליפת טרי אתנול 824.0808:10
אמין מהחבית 

שהוכנסה לאתר 
גרוטאות

מגרש 
גרוטאות 

"אבי 
סופיר" 

ברח' 
העמל, 
אשדוד

טריאתנולא
מין

חבית שהוכנסה כגרוטאה ריקה למגרש גרוטאות "אבי סופיר" 
ברח' העמל הכילה ככל הנראה שארית של חומר נוזלי לא ידוע. 

החבית נמעכה על ידי טרקטור שעובד במגרש, ואז הורגש 
בסביבה ריח חריף שמזכיר ריח של אמוניה. לצד החבית 

המעוכה נמצאו עוד חביות שלא נפגעו. כיבוי אש ריססו מים 
על החבית והסביבה על מנת להנחית את האדים. כונן האיגוד 

מדד במכשיר ניטור ריכוזים של 3 חל"מ אמוניה ברחוב, ו 8 
חל"מ בתוך שטח המגרש במרחק של כ 4 מ' מהחבית. לאחר 
כשעה של התזת רסס מים לסירוגין, הריח נחלש. כיבוי אש 
עזבו את השטח. כונן האיגוד הנחה את בעל העסק להזמין 
חברה מורשית לפינוי פסולת רעילה ומסוכנת, ולפנות את 

החביות החשודות. בשעה 14:00 הועברה לאיגוד תעודת 
משלוח  ושטר מטען של חב' מיש שיווק וסחר, על פינוי 2 

חביות בנפח 400 ליטר סה"כ. החביות מלאות בנוזל. החביות 
זוהו ע"י חב' מיש כחביות שמקורן במפעל כימילאב באשדוד, 

ולשם הועברו. החבית שנמעכה בחצר מפעל הגרוטאות 
התרוקנה לחלוטין ונשטפה עם המים של כיבוי אש. בחצר 

מפעל הגרוטאות נותרה שלולית מים מפעולת הכיבוי. בשיחת 
טלפון נציג של חב' כימילאב טען כי החומר בחביות הינו 

טריאתנולאמין . חב' כימילאב הונחתה על ידי האיגוד לשאוב 
את השלולית מחצר מגרש הגרוטאות ולפנות את התשטיפים 

לרמת חובב.

24.0814:00



חשד לדליפת 927.0810:45
פרוקסיד אורגני (קב' 
 (,UN3115 5.2 סיכון
ממכולה מקוררת על 

גבי אוניה הנמצאת 
בדרכה לנמל אשדוד ( 

המכולה החשודה 
שייכת למפעל כרמל 

אוליפינים בחיפה) 
ומיועדת לפריקה 

בנמל חיפה.לדברי 
קפטן האוניה ביום 
שלישי ה-26.08.14 

התעורר חשד לדליפת 
חומ"ס מהמכולה 
בעקבות שלולית 
שנצפתה מתחת 

למכולה והרגשת ריח 
מגרה.

פרוקסיד נמל אשדוד
אורגני קב' 

סיכון 5.2 
 ,UN3115

החומר 
מוחזק 

בג'ריקנים 
של 25 ק"ג 

כ"א.

עלייה על האוניה ובדיקה האם יש נזילה של החומר ע"י בדיקה 
ויזואלית ובדיקת הימצאות ריח אופייני לחומר .בסביבות 
השעה 17:00 צוות המפעל דיווח לאחר בדיקת המכולה כי 
כרגע אין דליפה של חומ"ס מהמכולה. אנשי המפעל יבדקו 
האם הייתה דליפה מאחד הג'ריקנים לאחר הגעת המכולה 

למפעל בחיפה.

27.0817:00

2ירוק

4צהוב

2כתום

1אדום

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.

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



התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת 2014 - מיון לפי סוג האירוע -מעודכן לתאריך 28.08.14

חשד  
/דליפה/לדליפה

מוצק/שפך נוזל
75%

מ"דליפת גפ
11%

שחרור גז רעיל
11%

תאונת דרכים
11%



התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת 2014 - מיון לפי מיקום האירוע - מעודכן לתאריך 28.08.14
אשדוד -צפוני . ת.א

11%

אשדוד -כבדה . ת.א
11%

קלה. ת.א
11%

נמל  + עורף הנמל 
אשדוד
34%

צומת ניר  , 41כביש 
גלים
11%

צומת יסודות
11%

אשדוד -רובע מגורים 
11%



התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת 2014 - מיון לפי חודשי השנה - מעודכן לתאריך 28.08.14
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22%

45%

22%

11%


