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  פתח דבר
  
  
  
ובמיוחד  ברצוני להודות לחברי מועצת האיגוד בשנת הפעילות. 2009ח זה מסכם עשייה ופעילות בשנת "דו

ר האיגוד והקדיש זמן ומרץ ככל הנדרש על מנת ללמוד את הנושאים הקשורים "ליוסי קנדלשיין שהתמנה ליו

  .איגוד מספר שניםתודה מיוחדת גם לאלי אסקוזידו שמשמש כגיזבר ה. בעבודת האיגוד

  

לאור התיקון בחוק האיגודים שונתה מועצת האיגוד בהתאם לחוק באופן שלפחות מחצית חברי המועצה הינם 

  . עובדי הרשויות

  

תודה על שיתוף הפעולה והתרומה . תודתי לכל חברי המועצה ולראשי הרשויות שממשיכים להיות מעורבים

  .בדיוני המועצה

  

שמירה על משאבים והפחתת גזי חממה תופשים מקום גבוה בסדר העדיפות , ימותהקי, נושאי איכות הסביבה

  . כל הרשויות החברות באיגוד פועלות בתחומים הללו .הלאומית והמקומית

  

  ,יאנה ברודצקי, חנה וכסמן, דורון להב, גיא פורר, גד עפר, ר איתי מירז"ד: תודה לצוות העובדים המסור

ברכות לשלומי . שרון מרק ותלי אוריאלי, ריטה ויינרוב, רועי צוקרמן, לין סודריקרו, סילבי גואטה', סיגל גדז

  .אסולין על מינויו כעוזר מנהל למינהל תפעול בעיריית אשדוד

  

וארוע השריפה באגן כימיקלים העלו את הצורך בהגברת הפיקוח על מחזיקי החומרים  "עופרת יצוקה"לקחי 

במהלך השנה נערכו  .המסוכנים והגברת המוכנות של כונני האיגוד תוך שיתוף פעולה עם כלל גורמי ההצלה

  .סיורים משותפים בעסקים מסוכנים על פי מיפוי שערך האיגוד

  .ס בהסתמך על חוות הדעת שהאיגוד יכין"וד לגבי איחסון חומתיקבע מדיניות עיריית אשד 2010בשנת 

  

את האיגוד להרחיב את  יובילוחוק אוויר נקי ואכיפה סביבתית , שינויים בחקיקה בנושאים כמו מיחזור

  .פעולותיו

  

השמירה על נחל לכיש במגמה לאפשר פעולות שיט וקיט ממשיכה והאיגוד שותף בכל צוותי העבודה וצוות 

  .הוקמו בעירית אשדודההיגוי ש
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נושא חשוב שיש להמשיך , בקידום החינוך הסביבתי ובהעלאת המודעות הציבורית, כמידי שנה אני רואה

האיגוד הגיש באופן מרוכז את הקולות הקוראים . בכל הרשויות ובקהילה בכלל, לקדמו בכל מערכות החינוך

  .2010לחינוך בשנת לתמיכה בחינוך והעלה באופן משמעותי את התקציב 

  

  .ועל כך הברכה והתודה' ח זה התאפשרה בזכות עבודת העריכה וההפקה של סיגל גדז"הוצאתו לאור של דו
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  רשויות החברות באיגוד
  
  
  

  :באיגוד חברות שמונה רשויות מקומיות. 1985איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה הוקם בשנת 
  
  

  ר"קמ  44.89  תושבים     211,300  אשדוד
      

  ר"קמ    0.82  תושבים         7,600  ש"בני עי
      

  ר"קמ  37.55  תושבים         6,700  ברנר
      

  ר"קמ  11.58  תושבים        19,100  גדרה
      

  ר"קמ  13.70  תושבים         4,500  גדרות
      

  ר"קמ   10.97  תושבים         18,800  גן יבנה
      

  ר"קמ 37.54  תושבים          5,100  חבל יבנה
      

  ר"קמ  28.30  תושבים          6,000  נחל שורק
      

  ר"קמ 185.33  תושבים      279,100  כ"סה
  
  

- כר וכולל "קמ 185שטח האיגוד משתרע על . פוט האיגוד הוא תחום שיפוטן של הרשויות הללותחום שי

  .תושבים 279,100

  

לשמירה על איכות הסביבה ולמניעת מפגעים בתחום , ככל הדרוש, תפקידי האיגוד וסמכויותיו הם לפעול

  :האיגוד ובכלל זה

  

, מים עיליים ומי מאגרים, מי התהום לנקוט אמצעים למניעת זיהום האוויר והמים לרבות איכות .1

, לנוף, לערכי טבע, לצומח ולבעלי החיים, החוף והקרקע ולפעול למניעת רעש ומפגעים לאדם ,הים

  .לרכוש ולכלכלה, משאבים טבעייםל

לרבות , בתי זיקוק ומפעלים מזהמים אחרים, פיקוח ובקרה על פליטת מזהמים מאתרי תחנות כח .2

 .הקמת תחנות ניטור

, יעוץ סביבתי לועדות התכנון הפועלות בתחום האיגוד ופיקוח על ביצוע תוכניות פיתוח ובנייןמתן י .3

 .תוך שמירה על איכות הסביבה
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  ברי מועצת האיגודח
  
  
  

בשנת מועצת האיגוד . כל הרשויות החברות באיגודמ םמועצת האיגוד בה נציגי ידי מדיניות האיגוד נקבעת על

  :הנציגים הבאיםהייתה מורכבת מ 2009

  

  .ר האיגוד"ויו מועצה אזורית גדרותראש     יוסי קנדלשיין

  .ש"נציג מועצה מקומית בני עי    אילן ירימי

  .גזבר מועצה אזורית חבל יבנה    אלחנן גרינוולד

  .וגזבר האיגודראש מועצה אזורית נחל שורק     אסקוזידואלי 

  . אשדוד עירייתנציג ח ו"מנהל אגף תפו    אלי אלמושנינו

  .נציג עיריית אשדודר הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד ו"יו    בועז רענן 

  .יבנה-ראש מועצה מקומית גן    דרור אהרון 

  .אשדוד חבר מועצת העיר ונציג עיריית     יצחק דרי

  .נציג עיריית אשדודרישוי עסקים ו' מנהל מח    י'יעקב פלאצ

  .ל מועצה מקומית גדרה"מנכ    ליאור מדהלה

  .נציג עיריית אשדודארנונה ו' מנהל מח    פרץ מאיר 

  .נציג עיריית אשדוד    שמשון שהרבני

  .מועצה אזורית ברנר גזברית    תמר קופר 

  

    

  .ח"רו    'גסיימון גד

  .יועץ משפטי) ד"עו( לסטר ראובן 'פרופ

  .מבקר פנים    אריה מוריק 
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  עובדי האיגוד

  

  

  :עובדים 14באיגוד 

  

  .הלת כלליתמנ    ענת רוזןר "ד

  .ל ורכז משאבי אויר"סמנכ    דורון להב
  .רכז תכנון סביבתי  איתי מירז    ר "ד

  .ולחימה במזיקים פסולת, סביבה כפריתרכז        גד עפר

  .ותעשיות רכז שפכים    גיא פורר

  .תעשיהרכזת     חנה וכסמן

  .חינוך והסברה    יאנה ברודצקי

  .הליתעוזרת מינ'                          סיגל גדז

  .רכזת מחשבים    סילביה גואטה

  .ורעש רכזת תחנות ניטור     קרולין סודרי

  .רכז תעשיות וחומרים מסוכנים                רועי צוקרמן

  .רכזת איכות מים ופניות הציבור    רות ויינרוב

  .מיחזוררכזת     שרון מרק

  .רכזת חינוך והסברה    תלי אוריאלי
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  תקציר

  איכות אוויר

ובבתי הזיקוק הובילו לירידה " אשכול"שיפור בדלקים הנצרכים והמעבר לשימוש בגז טבעי בתחנת הכוח 

נמשכה המגמה הרב שנתית של ירידה בפליטות של גופרית דו חמצנית ותחמוצת  2009גם בשנת . בפליטות

  . בריכוז אוזון הייתה מעט עלייה. חנקן

במדידות לא נמצאו חריגות  –ר הוצבה בחלק הצפון מזרחי של מושב ניר גלים במהלך השנה ניידת הניטו

 במרכיבים שנמדדו מהתקנים למזהמים הנפלטים משריפת דלקים פוסיליים ונמצא כי איכות האוויר בישוב

  .דומה לאיכות האוויר בשאר האזורים שבאיגוד

מצאת בתחום הממוצע ביחס לאזורים מניתוח הנתונים הארציים עולה כי איכות האוויר באזור אשדוד נ

  .אחרים בארץ

  .השנה המשכנו לאסוף נתונים לריכוז מתכות באבק מרחף ודגימות גזים אורגניים סביב מפעל אגן כימיקלים

  

  חומרים מסוכנים 

בדיקת תיקי מפעל , עסקים המחזיקים בהיתרי רעלים באמצעות סיורים שוטפים 200-האיגוד מפקח על כ

  .מעקב אחר אחסון ובחינת העמידה בתנאי ההיתר ובתנאי רישיון העסק ,וסקרי סיכונים

ניתן לציין את אירוע  מתוכם .קודמתהכמחצית ממספר האירועים בשנה , אירועים 12במהלך השנה היו 

  .השריפה במפעל אגן כימיקלים

  .טון פסולת מסוכנת לחברה לשירותי איכות הסביבה ברמת חובב 23,000-מפעלים פינו כ 15

  

  חינוך והסברה

תוך מעקב אחר היעדים , בפעילות החינוך וההסברה בכל רחבי האיגוד להתמקד  המשכנו  2009בשנת 

. לחנך את הציבור לשמירה על איכות הסביבהאת המשימה על עצמו  קיבלאיגוד ערים . שהוגדרו לשנה זו

 פועלהאיגוד . מורים וגננות, םמרכז מידע לתלמידיו איכות הסביבה באזור לפעיליהאיגוד מהווה ארגון גג 

 .הסביבה להגנת הרשויות המקומיות והמשרד , קרב טבע, סים"החברה למתנ, בשיתוף עם מועצות התלמידים

בפעילות ביום הניקיון העולמי . בשנה זו הופעלה תוכנית עירונית לחינוך למיחזור בשלושים בתי ספר בעיר

ש תכנית ובקשה לתמיכה מקרן היטל ההטמנה עבור תכניות האיגוד הגי 2009בשנת . השתתפו אלפי תלמידים

  .חינוכיות לכלל רשויות האיגוד

  

  לחימה במזיקים

חשיבות גבוהה להדברה . ת באמצעות קבלן על פי ניטור האיגוד ובפיקוחווהדברת יתושים ועשבייה מתבצע

  ום האיגוד באורך שלהאיגוד מטפל בעיקר בערוצי הנחלים הזורמים בתח. במניעת התפרצות מחלות שונות

למעט מספר התפרצויות בחודש , כ נשמרה רמת מטרדי יתושים נמוכה לאורך כל השנה"בסה .מ"ק 40 –כ

  .אוקטובר

עטלפי פירות וחיות בר שונות ניתנו , יונים, תהלוכן האורן, זבובוני תסיסה, זבובים: לגבי המזיקים האחרים

  .יקיםעם המז נכונהלהתמודדות , מידע וכלים, לרשויות
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  מיחזור

והגשת תכניות לשנת  2008ביצוע בפועל של התכניות שאושרו בשנת : מהלכים עיקריים 2במהלך השנה בוצעו 

  . במסגרת קולות קוראים לתמיכה מכספי היטל ההטמנה 2010

  

  נחל לכיש

במשך  .הדיגומים בחלק הרטוב של הנחלנמשכו  2009בשנת . איגוד ערים עוקב באופן שוטף אחר איכות המים 

תוצאות הדיגום  .נמוכה יחסיתהייתה כל חודשי האביב והקיץ רמת זיהום הקוליפורמים הצואתיים 

במהלך השנה הוקמה בעיריית אשדוד ועדת היגוי ותחתה . מתפרסמות מידי שבוע באתר האינטרנט של האיגוד

המטרה להביא את הנחל למצב שיאפשר פעילות . תפעול וחינוך והסברה, ועיות בנושאי תכנוןצועדות מק 3

  .יטייט וקיש

  

  סביבה חקלאית

שלחלקן רישיון עסק וחלקן בתהליך רפתות חלב   עשרים ושבע 2009שנת ברחבי האיגוד פועלות בסוף 

  .הסדרתו

כלי כילוי נרכשו מיכלי כילוי בסיד לחלק במסגרת קידום השימוש במי. בשטח האיגוד פועלים עשרות לולים

  .בשטח האיגוד פועלים שני לולים לגידול אווזים במקום ארבעת המפטמות שהיו בעבר. מהלולים

  .2010אתר הקומפוסט בקידרון אמור לפנות את מיקומו הנוכחי עד למחצית מרץ 

  

  פניות הציבור

בשנה זו גדל מספר הפניות . ות שהתקבלו אשתקדבדומה למספר הפני, פניות  496התקבלו באיגוד  2009 בשנת

  . מאזור התעשייה הצפוני של אשדוד וריחותמתושבי מושב ניר גלים על זיהום אוויר 

מטרה לתת מענה הולם בלטיפול על ידי הגורמים המתאימים , כל הפניות מנותבות על ידי רכזת פניות הציבור

  . בזמן קצר וברמה גבוהה

  

  פסולת 

הפסולת האורגנית מועברת לאתר . טון פסולת ליום 400קולטת בממוצע " אשדוד –ילות אי"תחנת מעבר 

  .המשיכו לשפר את התחנה 2009בשנת ". דודאים"סילוק פסולת 

  טון  163,277 עמדה על 2009בשנת , ברשויות האיגוד) כולל מיחזור(כ הפסולת המעורבת שנוצרה ופונתה "סה

  .ג פסולת ליום לתושב"ק 1.6 –שהם כ 

נו ופ 2009בשנת  .הרכזים השונים האיגודי "דוחות על עברות חוק שמירת הניקיון ע 8במהלך השנה הוגשו 

  ).2008מהכמות שפונתה בשנת  3פי ( טון 2.74 במשקל של, סוללות משומשות
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  תומזוהמ ות קרקע

להגנת  המות בהתאם למדיניות המשרדוהאיגוד הגביר את פעילותו בנושא הקרקעות המז 2009בשנת 

חלקם ביצעו ופעלו בהתאם , נדרשו לבצע סקרי קרקע שנמצאו חשודים בזיהום קרקע  עסקים .הסביבה

  .לדרישות

  

  רישוי עסקים

ברשיון  פריט ליבעבמהלך השנה רוכזו בטבלה כל העסקים באשדוד . בקשות 152-במהלך השנה האיגוד טיפל ב

  .העסק המצריך את התייחסות איכות הסביבה

  

  רעש

העליה נובעת . תלונות שהתקבלו בשנה הקודמת 51- תלונות על מפגעי רעש בהשוואה ל 87התקבלו  2009בשנת 

  .מריבוי תלונות תושבי ניר גלים

  .לחלק מהמפגעים ניתן מענה הולם וחלקם במהלך הסדרה

  

  )מכוני טיפול בשפכים(ם "ומטשי שפכים

ודמות הן על ידי הגברת מספר ותדירות שופרה האכיפה על איכות השפכים בהשוואה לשנים ק 2009בשנת 

  .הפיקוח למעגלהסיורים והן על ידי הוספת מפעלים 

. למים ולביוב" יובלים"במהלך השנה הוקם באשדוד תאגיד . ש אשדוד קולט את שפכי העיר אשדוד"מט

, גן יבנה –חצור , ברנר, בניה, בני דרום, בן זכאי, בית גמליאל: מתקנים 11במרחב הכפרי של האיגוד קיימים 

נמצא בשלבי הקמה מתקדמים ויקלוט גם את שפכי  ש ברנר"מט .ב וקבוצת יבנה"נשג, ניר גלים, כפר אביב

  .2010הפעלת הרצה מתוכננת לחודש מרץ . בית גמליאל

  

  תכנון סביבתי

 וועדהבשטח ה 29 –ל , תכניות להיתרי בניה בעיר אשדוד 80–נבדקו בשטח וניתנו הערות ל  2009 במהלך

   ."זמורה" המרחבית וועדהבשטח ה 12 –ול " שורקות"רחבית המ

בכל הבדיקות שנערכו עד כה רמות הקרינה . דוחות מדידת קרינה בקרבת אתרים סלולרים 7ערכנו  2009בשנת 

  . כאחוזים בודדים מהתקן הסביבתי –הסביבתיות היו נמוכות 

  . האיגוד מנחה את וועדות התכנון בנושא אסבסט צמנט
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  איכות אוויר 
  
  
 
  .נתוני המערכת לניטור אויר. 1
 

  .בקרה ממוחשב תחנות ניטור ומרכז נקודות 15  ,2009באיגוד כללה בשנת  המערכת לניטור אויר
   

  .תחנות הניטור במרחב האיגוד :1 'טבלה מס
  

  תחנות המופעלות על ידי האיגוד
    

מספר 
  מזהמים  שם התחנה סידורי

 נמדדים
  פרמטרים 

 ולוגייםמטאור
  מיקום התחנה  

  אורך  /רוחב
 )רשת ישראל(

 

  S,N,O,D(2.5) W,T,U,R,S 1188-1365 )איגוד(אשדוד  1

  S,N W,T,U 1225-1326 גן יבנה 2

  S,N,O W,T,U 1292-1358 גדרה 3

  S,N W,T,U 1248-1362 חבל יבנה 4

  S,N W,T,U 1265-1391 בניה 5

    S,N,O,D(2.5) W,T,U)אשדוד(ו "רובע ט 6

    S,N,O W,T,Uיסודות 7

  נייד   S,N,O,C,D(2.5)ניידת ניטור 8

  אורט ימי  9
  D W,T,U 1169-1361 )אשדוד(

  יהלום 10
  D   1164-1358 )אשדוד ( 

      
  תחנות המופעלות על ידי חברת חשמל

    

מספר 
  מזהמים  שם התחנה סידורי

 נמדדים
  פרמטרים 
 מטאורולוגיים

  התחנה  מיקום 
  אורך  /רוחב

  )רשת ישראל(
  S,N,O,D(2.5)   1199-1370 ניר גלים 1

  S   1242-1373 כפר אביב 2

  S,N,O   w 1218-1346  גן דרום 3

  S,N,O,D(10) w 1255-1425 )עיר(יבנה  4
  

  תחנות המופעלות על ידי  גורמים שונים
   

סידורי
שם מספר 
  מזהמים  הגורם המפעיל התחנה

 דיםנמד
  פרמטרים 
 מטאורולוגיים

מיקום 
  התחנה  

 אורך  /רוחב
 )רשת ישראל(

  מפעל  ניר גלים 1
 אגן כמיכלים

  אמינים 
ותרכובות 
 גופרית

w 1199-1373 
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 פרמטרים מטאורולוגיים   מכשירי הניטור 

 S חמצנית- גופרית דו W 
כיוון ומהירות 

 רוח
 N תחמוצות חנקן  T טמפרטורות 
 O אוזון  U לחות 
 C פחמן' חד תח  R גשם 
 BTX אן קסילןובנזן טול  S קרינת שמש 
 D(2.5)   אבקPM2.5    
 D(10)  אבקPM10    
 D(T) אבק מרחף כללי    

  
  
 

חודשיים , יממתיים, חצי שעתיים ומעובדים לממוצעים באיגודנתוני הניטור מועברים מהתחנות למרכז הבקרה 

ח אוטומטי עם פירוט "דופק ולאחר כל כיול מ. שעות 24הניטור עוברת כיול אוטומטי אחת ל מערכת . ושנתיים

לבדוק את כדי , גורם חיצוני  י"ע  כיולמתבצע אחת לשנה  ,בנוסף. תוצאות הכיול והתראות על תקלות אפשריות

  . ניטורבהפעלת מערכת ה ממצאי צוות הכיול  מלמדים על אמינות גבוהה . אמינות מערכת הניטור

כל נתוני התחנות ונקודות המדידה . נתוני הניטור מועברים באופן רציף למרכז הבקרה של האיגוד באשדוד

ולאגף  לבתי זיקוק, לחברת החשמל, לשרות המטאורולוגי בזמן אמת באמצעות תקשורת מחשבים מועברים 

 .איכות אוויר במשרד לאיכות הסביבה

 http://www.ashdodaqm.net  :ויר באתר האינטרנטאחת לשעה מתעדכנים נתוני איכות האו
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  ניתוח אירועי זיהום האוויר . 2
 

  חמצנית-אירועי גופרית דו

ופרית אלו הם המקורות העקריים לתחמוצות ג . רועי גופרית דו חמצניתיאבתחנות האיגוד  לא נמדדו 2009 בשנת

שימוש בגז טבעי בתחנת הכוח ובבתי הזיקוק ושימוש בדלקים מופחתי .  הדלקים הנצרכים במפעלי התעשיה

  .גופרית בשאר מפעלי התעשיה  גורמים לריכוזים נמוכים של מזהם זה בסביבה

  

  .חמצנית שנמדדו בתחנות השונות- ערכי הגופרית הדו: 2 'טבלה מס

 ).ב"חל( הריכוזים בחלקים לביליון  
  

  גדרה  גן יבנה  איגוד  התחנה
חבל 
  יבנה

  יסודות ו"רובע ט  בניה
  התקן
  ב"בחל

  23  1.33  1.56  1.7  2.57  2.59  3.11  8.92  2003ממוצע 

 23  0.9  1.5  0.9  2.2  1.4  2.6  6.7  2004ממוצע 
 23  1.4  1.1  1.1  1.4  1.2  1.8  6.1  2005ממוצע 
 23  1.1  1.3  0.8  1.4  1.2  1.8  5.8  2006ממוצע 

    1.0  1.0  1.1  1.8  1.5  2.0  4.6  2007מוצע מ

  23  0.8  1.4  1.0  1.2  1.3  1.7  4.3  2008ממוצע 

  23  1.1  1.6  0.8  1.4  1.8  1.6  4.7  2009ממוצע 
מקסימום חצי 

  2009שעתי  
81.8  36  32.5  26.5  20.9  42.2  20.4  192  

ארועים מעל 
  2009התקן 

0  0  0  0  0  0  0    

  
  

  אירועי תחמוצות חנקן

 .ותיהם של תחמוצות החנקן בעייתי ביותרזיהוי מקור
מקור תחמוצות החנקן בשרפת דלקים ותהליכי ייצור בתעשייה אך כמות ניכרת מתחמוצות אילו נפלטת  משרפת 

עיקר הסובלים מתחמוצות אלו הינם תושבי המרכזים העירוניים והמתגוררים בסמוך . דלק במנועי כלי הרכב

ות הרוח בזמן אירועי תחמוצות חנקן אינה מצביעה בהכרח על מקור המזהם מדידת כוון ומהיר. ייםלצמתים מרכז

 .קר בתחום העירונייובע
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  .רועים וערכי תחמוצות החנקן  שנמדדו בתחנות השונותיא: 3 'טבלה מס

  ).ב"חל(הריכוזים בחלקים לביליון 

  גדרה  גן יבנה  איגוד  התחנה
חבל 
  יבנה

  יסודות ו"רובע ט  בניה
  התקן
  ב"בחל

 לא קיים  14  16  15  19  13  29  31  2003ממוצע 

 לא קיים  13  17  13  18  14  28  28  2004ממוצע 
 לא קיים  14  14  13  21  12  22  28  2005ממוצע 
 לא קיים  16  16  14  23  12  20  28  2006ממוצע 
 לא קיים  17.1  19  14.3  23.3  14.4  17.8  28.3  2007ממוצע 
 לא קיים  18.7  19.4  14.1  21.8  13.9  19  28.7  2008ממוצע 
 לא קיים  15.6  15.6  15.6  19.7  12.9  19.1  28.5  2009ממוצע 

מקסימום חצי 
  2009שעתי 

318  234  170  199  134  242  282  
500  

ארועים מעל 
  2009התקן 

0  0  0  0  0  0  0  
  

  
  אירועי אוזון

אקציות ינוצר בר , אלא, והייצור מזהם שאינו ניפלט ישירות מתהליכי השרפה, כלומר, האוזון הינו מזהם מישני

האוזון אינה מצביעה בהכרח על  הרוח בזמן אירועי  מדידת כוון ומהירות . כימיות ופוטוכימיות באטמוספרה

כך שפליטה של המזהמים יוצרי האוזון , זה דרוש זמן שהייה באטמוספרה מכוון שליצירת מזהם , מקור המזהם

העליה בריכוז האוזון מצביעה   .ון הרוח היה שונה לחלוטיןכאשר כו , שעות לפני המדידה בתחנה נעשתה מספר 

כנראה על עליה בריכוז תחמוצות החנקן ובריכוז החומרים האורגניים שבאוויר  המהווים מזהמי בסיס ליצירת 

 .האוזון
 ).ב"חל(הריכוזים בחלקים לביליון   .רועים וערכי האוזון  שנמדדו בתחנות השונותיא :4 'טבלה מס

  

  יסודות ו"רובע ט  גדרה  גודאי  התחנה
  התקן
  ב"בחל

 לא קיים  27  34  34  25  2003ממוצע 

 לא קיים  31  29  32  25  2004ממוצע 
 לא קיים  30  27  30  27  2005ממוצע 
 לא קיים  28  27  29  26  2006ממוצע 
 לא קיים  27.9  31.7  30.8  24.7  2007ממוצע 
 לא קיים  27.7  33.4  32.0  25.4  2008ממוצע 
 לא קיים  30.8  34.8  32.2  27.4  2009ממוצע 

            
מקסימום חצי 

  2009שעתי 
118.7  110.2  122.8  185.1  117  

ארועים מעל 
  2009התקן 

2  0  1  4    

 8מקסימום 
  2009שעתי 

71.8  76.6  74.5  71.2  82  

ארועים מעל 
שעתי   8התקן 

2009  
0  0  0  0    
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  אירועי אבק

  , אבק מהמדבר( לק מהמקורות הינם טבעיים ח. במרחב האיגוד מספר מקורות לאבק וחלקיקים

   ,עבודות בניה, סלילת כבישים, שינוע מחצבים, יהיתעש( וחלקם מעשה ידי האדם ) חלקיקי מלח מהים 

  ). 'עיבוד חקלאי וכד

  רעו סופות אבק יבהם א 2009תאריכים בשנת  :5' מסטבלה 
  

 כי סופות האבקתאריחודש
 24-26ינואר
 19-20//10פברואר
 8-9מרץ
 20-21//14אפריל
 15-16//4מאי
 לא היויוני

 לא היו  יולי
לא היו  אוגוסט

 לא היו  ספטמבר

 25//21אוקטובר
 7-9נובמבר
 17-18//8//3  דצמבר

  
  
  

  .)כולל אירועי סופות אבק( האבק שנמדדו בתחנות השונותממוצע ריכוזי  :6' מסטבלה 

   .הריכוזים במיקרוגרם למטר מעוקב

 
 ו"רובע ט  גדרה  איגוד  תחנהה

  28.18  26.43  25.36  2003ממוצע 
  25  25  ***  2004ממוצע 
  21  19  27  2005ממוצע 
  25  19  32  2006ממוצע 
  23  19  25  2007ממוצע 
  23  22  23  2008ממוצע 
  23  24  24  2009ממוצע 
 2009ממוצע 

ללא סופות 
  אבק

20.9  19.6  19.6  
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  ).ריכוז התקן תלוי בסוג האבק הנמדד( רועים וערכי האבק  שנמדדו בתחנות השונותיא :7' מסטבלה 
  

  יהלום  אורט ימי  ו"רובע ט  גדרה  איגוד  התחנה
  אבק דק   סוג האבק הנדגם

P.M2.5 
  אבק דק 

P.M2.5  
  אבק דק 

P.M2.5  
 כלל אבק מרחף
 ק"מיקרוגרם למ

 כלל אבק מרחף
 ק"מיקרוגרם למ

  200  200  אין תקן אין תקן אין תקן 
ריכוז יממתי 

מקסימלי שנמדד 
בזמן  – 2009בשנת 

  סופות אבק

250  268  257  972  901  

ריכוז יממתי 
מקסימלי שנמדד 

ללא  – 2009בשנת 
  סופות אבק

65  54  62  174  160  

  
  

נמל פעילות בבקורו  סביבתי ואבק שמבתחנות נמדד אבק . תחנות אורט ויהלום נמצאות דרומית לנמל אשדוד

  . אשדוד

  
  
  .2009 צריכת דלק במרחב האיגוד בשנת. 3

 הדלק של משתמשים אלה נתוני צריכת . ובתי הזיקוק" אשכול"צרכני הדלק העיקריים במרחב הם תחנת הכוח 

תנאים נוספים לרשיונות העסק וצווים במסגרת . מועברים באופן שוטף לאיגוד ושל שאר המפעלים במרחב האיגוד

  . ך על ידי המפעליםאישיים מבוקר סוג הדלק הנצר

  

מפעלים אחרים מפחיתים את פליטת תחמוצות . צרכו תחנת הכוח אשכול ובתי הזיקוק גז טבעי  2009בשנת 

  .  הגופרית על ידי מעבר לדלקים מופחתי גופרית

 .מתחנת הכוח  ומבתי הזיקוק  חמצנית- גופרית הדומרוכזים נתוני הערכת פליטת ה  4-1בתרשימים  
  . ירידה בפליטות כתוצאה מהמעבר לגז והתקנת מתקן השבת גופרית חדש בבתי הזיקוקת המהגרפים נרא

הפרמטר . ההפחתה בפליטה מחברת החשמל נובעת גם בהפחתה ביצור החשמל בתחנה במהלך השנים האחרונות

 כמות זאת פחתה מאד. המעניין בנתוני חברת החשמל הינו כמות הגופרית שנפלטה בזמן ייצור קילוואט חשמל

  .לאחר המעבר לגז טבעי
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  : 1 'תרשים מס

  
  
  

   :2 'תרשים מס
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  : 3 'תרשים מס
  

  
  

  
  : 4 'תרשים מס
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  מגמות רב שנתיות. 4

השינויים נובעים מצד אחד . ים את ההשתנות הרב שנתית של מזהמים באזורגימצ 8עד ו 5 מספרם מיתרשי

  .הנבנים ובעומס העולה של התחבורה באזורבהפחתת הפליטה מהמפעלים  ומהצד השני בעליה במספר המפעלים 

  

  :5 'תרשים מס

קוק לשרפת גז טבעי כתוצאה ממעבר תחנת הכוח ובתי הזיבמהלך השנים  וחמצנית יורד- ריכוזי הגופרית הדו

  . ליוןיחלקים לב 17.5חמצנית הינו - התקן השנתי לגופרית הדו. דל גופרית במפעלים אחרים ושימוש במזוט
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רים ממעבר תחנת הכוח ובתי הזיקוק לשרפת גז טבעי ושיפו נובעים מצד אחד ריכוזי תחמוצות החנקן  השינויים ב

  . ומהצד השני בתוספת תעשיה וכלי רכב הפולטים תחמוצות אלובמבערים שלהם 

  .  אין תקן לריכוזי תחמוצות החנקן בממוצע שנתי

  
  :6 'תרשים מס

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



11 
  

  

  

הפחממנים  יבריכוזוות החנקן בריכוז תחמוצ, בקרינת השמשומשינויים משילוב כתוצאה משתנים ריכוזי האוזון 

אין תקן לריכוזי . העליה בריכוז האוזון מצביעה על עליה בריכוזי תחמוצות החנקן והפחממנים באויר. שבאוויר

  .אוזון בממוצע שנתי

  
   :7 'תרשים מס
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עי באטמוספרה וכלל פעילויות האדם החקלאיות אבק טב, ריכוזי האבק  משתנים כתוצאה מסופות אבק

ק בממוצע "מיקרוגרם למ 15ההצעה לתקן ישראלי שאומצה מהתקן האמריקאי של  .יתיותיהתחבורתיות והתעש

  .נת ישראל שהינה חצי מדבריתשנתי כנראה אינה ישימה במדי

    :8 'תרשים מס

  
  
  
  מדידות ניידת הניטור. 5
  
  .השנה בחלק הצפון מזרחי של מושב ניר גליםדת הניטור הוצבה יינ

ונמצא כי איכות האוויר למזהמים הנפלטים משרפת דלקים פוסיליים במדידות לא נמצאו חריגות מהתקנים 

  . ישוב דומה לאיכות האוויר בשאר האזורים שבתחום האיגודיב

  .בניר גליםתוצאות המדידה : 8 'טבלה מס
  

מוצע מ  הפרמטר הנבדק
בתקופת 
המדידה 
בחלקים 
  לביליון

ערך חצי שעתי 
מקסימלי שנמדד 
  בחלקים לביליון

התקן 
לערך 
החצי 
  שעתי

ערך ממוצע  
יממתי 

מקסימלי 
שנמדד 

בחלקים 
  לביליון

התקן לערך 
  היממתי

  105  14.2  192  159.8  3.5  חמצנית- גופרית דו
  298  99.3  500  318.4  23.4  תחמוצות חנקן

  אין תקן  60.6  115  131.9  28.8  אוזון
 אין תקן   PM2.5  23      193אבק 
ללא  – PM2.5אבק 

  סופות אבק
 אין תקן  55      21.7

  
הניידת נמצאת במושב ניר גלים לאיסוף מדידות רקע לקראת הקמת טורבינת גז עבור מפעל אגן  2007מאז קיץ 

  .ליםקמייכ
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  .השואה לאזורים אחרים בארץ .6

את הנתונים כזנו יר. 2008הנתונים מעודכנים לשנת  .נים מתחנות הניטור בארץהמשרד להגנת הסביבה  מרכז נתו

משקלל את כלל המזהמים הגזיים הנמדדים תרשים  7תרשים  .השוניםאזורי המדידה הממוצעים השנתיים בלפי 

  . מראה את ריכוז האבק הדק הנמדד 8

  .ביחס לאזורים אחרים בארץ מהנתונים עולה כי איכות האוויר באזור אשדוד נמצאת בתחום הממוצע

  :9 'תרשים מס
  

  
  

  :10 'תרשים מס
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  פרויקטים וארועים מיוחדים. 7
  
  

  . ולמתכות באבקדק  מספר דגימות לאבק נערכו 

  . סיכום התוצאות מרוכז בטבלה המצורפת

  המדידה תשמש אותנו כבסיס בהעדר תקנים 

   .תונים ונקודת התיחסות למדידות שיערכו בעתידנ

  

  .מוצגות תוצאות הדיגום :9' מסבטבלה 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PM2.5  - חישוב הריכוזים במיקרוגרם למ"ק

דגימה
יום בשבוע

תאריך 
תחילת 
דגימה

ריכוז כלל האבק 
על הפילטר 

מיקרוגרם למ"ק
Na

Mg
Al

K 
Ca

V 
Cr

Mn
Fe

Co
Ni

Cu
Zn

Rb
Sr

Cd
Ba

Pb

1
א

08/02/2009
35.1141

0.2673
0.4436

1.1720
0.3585

1.7359
0.0128

0.0038
0.0223

1.0160
0.0006

0.0065
0.0120

0.0630
0.0014

0.0084
0.0003

0.0215
0.0126

2
ד

22/04/2009
28.6957

0.2795
0.2302

0.3930
0.1510

0.8718
0.0210

0.0018
0.0088

0.3850
0.0006

0.0130
0.0071

0.0258
0.0005

0.0029
0.0002

0.0090
0.0131

3
ג

21/04/2009
37.8496

0.1683
0.1298

0.1967
0.1472

0.4986
0.0268

0.0013
0.0111

0.3123
0.0006

0.0144
0.0082

0.0508
0.0005

0.0017
0.0005

0.0085
0.0265

4
ש

25/04/2009
9.4203

0.2384
0.0613

0.0667
0.0550

0.1636
0.0056

0.0009
0.0026

0.1001
0.0001

0.0026
0.0029

0.0204
0.0001

0.0009
0.0001

0.0049
0.0070

5
א

10/05/2009
20.1449

0.1193
0.0547

0.0293
0.0828

0.2295
0.0109

0.0010
0.0019

0.0687
0.0003

0.0052
0.0157

0.0211
0.0002

0.0005
0.0002

0.0029
0.0038

6
ה

23/04/2009
8.4909

0.6557
0.1031

0.0271
0.0507

0.1619
0.0038

0.0007
0.0018

0.0773
0.0001

0.0018
0.0032

0.0126
0.0001

0.0008
0.0001

0.0055
0.0027

7
א

26/04/2009
12.5906

0.2030
0.0674

0.0520
0.0570

0.2270
0.0062

0.0007
0.0033

0.1206
0.0001

0.0032
0.0038

0.0240
0.0001

0.0009
0.0002

0.0051
0.0103

8
ב

11/05/2009
42.4710

0.2081
0.0249

0.0200
0.7621

0.0988
0.0043

0.0006
0.0026

0.0715
0.0000

0.0021
0.0052

0.0684
0.0010

0.0004
0.0019

0.0032
0.0527

9
ג

12/05/2009
28.3877

0.1641
0.0338

0.0336
0.5446

0.1558
0.0050

0.0015
0.0016

0.0639
0.0001

0.0031
0.0043

0.0677
0.0008

0.0004
0.0023

0.0033
0.0297

10
א

03/05/2009
45.5797

0.2872
0.6193

0.9850
0.2876

3.8395
0.0081

0.0035
0.0350

1.0273
0.0007

0.0068
0.0151

0.1623
0.0010

0.0100
0.0005

0.0201
0.0577

11
ב

04/05/2009
44.5362

0.7939
0.6374

1.6697
0.4191

3.1298
0.0277

0.0033
0.0227

1.3825
0.0010

0.0172
0.0033

0.0151
0.0015

0.0139
0.0001

0.0136
0.0045

12
ו

24/04/2009
8.8116

0.3536
0.0473

0.0169
0.0986

0.0534
0.0044

0.0007
0.0008

0.0361
0.0001

0.0019
0.0026

0.0102
0.0001

0.0004
0.0001

0.0029
0.0032

13
ג

05/05/2009
15.9909

0.3232
0.0862

0.0578
0.0696

0.2732
0.0147

0.0007
0.0024

0.0868
0.0003

0.0084
0.0022

0.0104
0.0001

0.0009
0.0001

0.0039
0.0015
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  דיגום גזים אורגניים בקניסטרים

  . במרחב האיגודגזים אורגניים במספר נקודות  נדגמו 2009במהלך שנת 

  במעבדת בקטוכם ברחובותמבוצעת והאנליזה ) לתוכו נשאב האוויר מיכל –קניסטר(הדיגום נעשה בקניסטרים 

תוצאות האנליזה הושוו לערכי . שיטת אנליזה מקובלת למזהמים אורגניים באוויר  TO-15   : EPAלפי שיטת ה 

ערכי הייחוס משמשים לצורך הערכת איכות האוויר באזור מסויים ונקבעו לפני מספר  .הייחוס של ועדת אלמוג

  . בועדת אלמוגשנים 

    .תוצאות הדיגום מוצגות :10-11' מסבטבלה 

במדידות לא .  נערכו מדידות במספר נקודות סביב אזור התעשיה הצפוני של אשדוד ובעיר עצמה – 10טבלה 

פרט לשני מקרים בהם נמצאה חריגה מהערך היממתי למתילן כלוריד  )1(יחוסהנמצאו ערכים החורגים מערכי 

  .נמצאת באזור שבין מפעל אגן למפעל הקורנסבנקודת המדידה ה

  .המשבצות הריקות בטבלה מורות כי לא נמצאו החומרים המתוארים

האנליזה נערכה במעבדת בקטוכם . נערכו מספר דגימות אוויר בעזרת קניסטרים בזמן אירועי ריח  -11טבלה 

  .  TO-15   : EPA בשיטת  

  

  
  יעדים . 7

  . איכות אוויר בניית מסד נתוניהמשך שונים במרחב האיגוד ו המשך הפעלת הניידת במקומות. 1

  .שוניםולמפעלי תעשיה לעסקים עדכון תנאים ברשיון עסק . 2

  . ניטור ואנליזה למזהמים אורגניים. 3

  .אנליזה למתכות בחלקיקי אבק. 4

  .יה שוניםיחדשים במפעלי תעשימים ויקפיקוח על מתקנים . 5

  . ת ממפעלי התעשיה והתחבורהבניית מסד נתונים לפליטו. 6

  .ניות של האיגוד בנושא מצאי ופוטנציאל משאבי אוויר באזוריהכנת מסמך מד. 7

   .באוויר)   H2S( קליטת מכשיר חדש למדידת מימן גופרתי . 8

  .באוויר  BTXקליטת מכשיר חדש למדידת . 9

  .ל אשדודבאזור התעשיה ש   IPPCשיתוף בהכנת תנאים ברשיונות עסק למפעלי . 10

 
  

  
)1 ( 

 .ח ועדת אלמוג"שנקבעו בדו, ערכי סף לזיהום אוויר במזהמים אורגניים
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  חומרים מסוכנים 

  

משתמשים ומשנעים מאות אלפי טונות של , מפעלי תעשייה ועסקים שמייצרים כמאתייםבמרחב האיגוד 

 אחסוןהעיר אשדוד מאופיינת בכך שהיא עיר נמל ומכאן שיש פעילויות רבות של ). ס"חומ(חומרים מסוכנים 

  .כבתבכבישים ובמסילת הר, בעורף הנמל, ושינוע חומרים מסוכנים בנמל

למערכות , לקרקע, הפיקוח על העסקים המחזיקים חומרים מסוכנים כולל ביקורת על פליטת מזהמים לאוויר

טיפול , ןמעקב אחר אחסונ, בנוסף. מתן הנחיות לסקרי סיכונים ובדיקתם, בדיקת תיקי מפעל, השפכים ולים

בחינת  ,ורבים חומרים מסוכניםושינוע של חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת בכדי למנוע אירועים שבהם מע

  .העמידה בתנאי היתר הרעלים ורישיון העסק

י מתן מענה מקצועי באמצעות צוות כוננים הנקראים "ס ומזעור השלכותיהם ע"האיגוד מטפל באירועי חומ

  . ס תוך השתלבות עם שאר כוחות ההצלה"לשטח בעת אירועי חומ

  

    :נושאים שטופלו במהלך השנה

  .אחסון ושינוע חומרים מסוכנים, י שימושמעקב ופיקוח אחר .1

  .בתחום האיגוד ומעקב אחרי ביצוע תנאים בהיתררעלים למפעלים ה תרי יההסדרת  .2

  .פיקוח על הערכות המפעלים בשטח האיגוד בעת חירום .3

  .היתרי בנייה ואישורים למתחמים עם חומרים מסוכנים .4

  .בדיקת סיקרי סיכונים ותסקירי השפעה על הסביבה .5

   . סולת רעילה משטח האיגודפפינוי יקוח על פמעקב ו .6

 .ס והמשך הצטיידות"הגברת מוכנות כונני האיגוד לטיפול באירועי חומ .7

  .טיפול באירועי חומרים מסוכנים .8

 

  אירועי חומרים מסוכנים

האיגוד . קשר ומיגון, זיהוי,רשות האיגוד ניידת לטיפול באירועי חומרים מסוכנים המצוידת באמצעים לגילויב

  . חזיק כוננות רציפהמ

 2008אירועים בשנת  22-בהשוואה ל חומרים מסוכנים אירועי 12-האיגוד ב טיפלו כונני 2009במהלך שנת 

שטח הכרזת (ובמסופי המטען בעורף הנמל  בנמלמקורם בדליפות ממכולות מהאירועים  59%. )1' טבלה מס(

מרבית . )'א1' תרשים מס( )8%(ושחרור בלחץ , )8%(פיצוץ ושריפה , )25%(יתר האירועים הינם שריפות . )הנמל

  .)'ב1 'תרשים מס( )75%(האירועים מתרחשים בשטח הכרזת הנמל 
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שריפה
25%

דליפה
59%

פיצוץ  
ושריפה

8%

שחרור  
בלחץ
8%

א

שטח  
הכרזת נמל 
אשדוד
75%

צפוני . ת.א
אשדוד
17%

,  משגב דב
עשרת. ת.א

8%

ב

  .2009בשנת  גודיכום אירועי חומרים מסוכנים במרחב האסי   :12' טבלה מס

  מקום האירוע  מ"או' מס  מהות האירוע  תאריך 'מס

  אשדוד, צפוני. ת.א  וון של חומריםמג  שריפה במפעל אגן כימיקלים  14/01/09  1

  אשדוד, צפוני. ת.א  1075  במפעל שביט תעשיותמ "גפפיצוץ ושריפה   19/01/09  2

  נמל אשדוד  1805  דליפה בצינור שהזרים חומצה זרחתית  12/03/09  3

  נמל אשדוד  1917  ריח חריף ממיכל אתיל אקרילאט בנמל אשדוד  13/05/09  4

  נמל אשדוד  3082  נונילפנול בנמל אשדוד דליפה ממכולה של  19/05/09  5

  אשדוד, עורף הנמל  3082  פרידנזון' דליפה ממכולה במסוף המכולות של חב  21/09/09  6

  נמל אשדוד  1744  ברום בנמל אשדודאיזוטנק דליפת   12/10/09  7

  עשרת. ת.א, משגב דב  1418  שריפת מגנזיום בשטח מגרש גרוטאות   11/11/09  8

  אשדוד, מסוף הגופרית  1350  ה במסוף הגופריתשריפ  24/11/09  9

10  06/12/09  
ממכולה שהכילה נוזל סיליקוני ביציאה דליפה 

  מנמל אשדוד 
  נמל אשדוד  3082, 1866

 אשדוד, תחנת כח אתגל  1910  טון קאלציום אוקסיד 3-שחרור בלחץ של כ  16/12/09  11

  כניסה לנמל אשדוד  ethyl 2-bromobutyrate  1993חשד לדליפה של מכולת   24/12/09  12

   

  .מיון לפי סוג האירוע – ס בשטח האיגוד"התפלגות אירועי החומ:  'א11' תרשים מס

  .מיון לפי מיקום האירוע –ס בשטח האיגוד "התפלגות אירועי החומ:  'ב11' תרשים מס

  

  :בין האירועים יש לציין

 :צפוני אשדוד. ת.על אגן כימיקלים באשריפה במפ – 14.01.09 .1
השריפה . התקבל דיווח על שריפה במפעל אגן כימיקלים 17:50בסביבות השעה , 14.01.09-בתאריך ה

כוחות  .ומחמצנים, חומרים קורוזיביים, טון אבקות 140- התרחשה במחסן חומרי ביניים אשר הכיל כ

ם לאיכות וניידות חומרים מסוכנים של איגוד ערי, א"מד, וכן משטרה, כיבוי מכל האזור הגיעו למקום

תושבי . מאזור צומת בני דרום ועד צומת הנמל נסגר לתנועה 41כביש . והמשרד להגנת הסביבה סביבה
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כונני האיגוד ביצעו . בבתיהם ג באשדוד קיבלו הודעה להסתגר-בני דרום ורבעים א, הישובים ניר גלים

מו חלק ממי הכיבוי וע זרבמהלך האיר .19:00השריפה כובתה בשעה . ניטור של הגזים באיזור מורד הרוח

י העירייה והעברת השפכים מהשריפה "בעקבות כך בוצעה חסימה של הנקז ע, ומשם לנחל לכיש לנקז

  .למתקן טיפול ביולוגי

לאחר השריפה בוצעו תחקיר של האירוע אשר בעקבותיו הוחלט לפתוח בחקירה פלילית כנגד המפעל על 

, )גרימת זיהום אוויר(חוק למניעת מפגעים , )אי רישיוןהפרת תנ(חוק רישוי עסקים : חוקים' הפרת מס

כיום מתבצע מעקב קפדני אחר ). הפרת תנאי היתר הרעלים(ס "חוק החומ, )גרימת זיהום מים(חוק המים 

  .תיקון הליקויים

  .ח לא פורסמו ממצאי החקירה"עד ליום כתיבת הדו

  

  .14/01/09 ,השריפה במפעל אגן כימיקלים: 1' תמונה מס

  

  .14/01/09 ,כיבוי השריפה במפעל אגן כימיקלים: 2' מונה מסת
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  .14/01/09 ,ביצוע חסימה של נגר מי כיבוי האש בנחל לכיש: 3' תמונה מס

  

  

  

 :פיצוץ ושריפה במפעל שביט תעשיות – 19.01.09 .2
האירוע . תהתקבל דיווח על פיצוץ במפעל שביט תעשיו, 19.01.09-בתאריך ה 18:00בסביבות השעה 

, )מ"נגרר של מיכלית גפ(מ "במקום הוחזק מיכל גפ. התרחש בסככה פתוחה במגרש השייך למפעל שביט

ככל הנראה המיכל לא רוקן באופן . לאחר שבוצעו בו פעולות ריקון אקטיביות במפעל - לדברי בעל המפעל 

הפיצוץ פצע . בסככה מ שגרמה לפיצוץ נפחי"האירוע החל מדליפת גפ. מלא והברזים הושארו פתוחים

  .עובד שהיה במקום וגרם לשריפה בקבינה ובמנוע של משאית אחרת שחנתה בסככה

בפעולות ניטור שביצעו כונני איגוד . כוחות כיבוי אש שהגיעו ראשונים למקום כיבו את הדליקה במשאית

לאחר סגירת . גזהברזים נסגרו ומים הותזו להנחתת ה. מ מאזור ברזי המכלית"ערים זוהתה דליפה של גפ

  .ניתנה הנחיה לבעל המפעל להשאיר שמירה במקום למשך הלילה, הדליפה
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  .19.01.09, מ שנשרפה בעקבות הפיצוץ"משאית הגפ :4' תמונה מס

  

 :אשדוד, שחרור בלחץ של קלציום אוקסיד בתחנת הכח אתגל – 16.12.09 .3
שטח תחנת הכח בלציום אוקסיד התקבל דיווח על פיזור של חומר אבקתי בשם קא 16.12.09בתאריך 

, עלול להשתחרר חום רב ולהיווצר חומר קורוזיבימים החומר הינו חומר רעיל מאד ובמגע עם . אתגל

עקב , במהלך העברתו מהמשאית למתקן בתחנת אתגל השתחרר בלחץהחומר . קאלציום הידרוקסיד

. א"י ניידת מד"ח ע"ניו ופונה לבינהג המשאית שהובילה את החומר נפגע בעי. חיבור לא תקין של הצינור

לעובדי תחנת הכח אתגל להסתגר בתוך , יתנה הנחייהנ. משטרה וכונני האיגוד, למקום הגיעו כוחות כיבוי

). חליפות כפפות(ועורי ) מסיכות(לעובדים בשטח ניתנה הנחייה להתמגן במיגון נשימתי . משרדי התחנה

) נשר(החומר שנשאב פונה למפעלי המלט . פזרלמקום הגיעה משאית שואבת לשאיבת החומר שהת

  .כמו כן בוצע ניקוי וטאטוא של החומר שהתפזר בשטח התחנה. ברמלה
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 16.12.09, שהתפזרמשאית החומר : 5' תמונה מס

  

  16.12.09, ביצוע עבודות לניקוי ולשאיבת החומר למשאית: 6' תמונה מס
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  םוהכשרת כונניס "לאירוע חומציוד 

השתלמויות ותרגילים בטיפול באירוע חומרים מסוכנים ברמות , ס של האיגוד משתתפים בקורסים"כונני חומ

  :שונות

  . הדרכה ותרגולת פנימית באיגוד  .א

  .הסביבה הגנתהמשרד לשל השתלמויות ותרגילים   .ב

  נתח והג"מל, א"מד, אש כיבוי, משטרת ישראל, ל"צה:  תרגילים מרחביים משולבים לכל כוחות הצלה  .ג

  . הסביבה       

שמטרתו לדון בבעיות משותפות לכלל " ס"מוטב יחדיו חומ"ביוזמתו של מנהל נמל אשדוד הוקם פורום   .ד

  .ס בשטח הכרזת הנמל בפרט ובעיר בכלל"העוסקים בחומ

, בנוסף .ס של המשרד להגנת הסביבה"ס לחומ"כונני האיגוד לקחו חלק בהשתלמויות וקורסים שונים של ביה

, מכבי אש, ס בהשתתפות כונני האיגוד ואנשי התעשייה"נערכו תרגילים בנושא חומ 2009ת במהלך שנ

מחוז  –והמשרד להגנת הסביבה  חברת חשמל, נמל אשדוד ,עיריית אשדוד, ח"מל, ר"פקע, ל"צה, משטרה

  .דרום

נה מכשיר נק. השנה חידש ושדרג האיגוד חלק מהמכשירים לגילוי וזיהוי גזים בניידת החומרים המסוכנים

PID המסוגל לנטר ולגלות טווח רחב של גזים חדש.  

  .'כוננים נוספים ונרכשה ניידת כוננות ב 2למערך כונני האיגוד התווספו 

  

  רעלים יהיתר

אחזקה , נועיש, בקשות לאחסון 62טופלו השנה , במסגרת הפיקוח והמעקב השוטף על חומרים מסוכנים

בשטח האיגוד ישנם . ואחרים בריכות שחייה, ס"מחסני חומ, סופיםמ, ושימוש בחומרים מסוכנים של מפעלים

   .עסקים המחזיקים היתרי רעלים  140

סיווגם לרמות סיכון והעבירם לרשויות הביטחון , האיגוד מיפה את כל העסקים מחזיקי החומרים המסוכנים

  .וההצלה

רים והכמות מצויים בידי סוג החומ. ס"להלן רשימת המפעלים המחזיקים כמויות משמעותיות של חומ

  .)2' טבלה מס( ח מטעמי בטחון"האיגוד והרשויות המוסמכות ולא מפורסמות בדו

  

  :ס ברחבי האיגוד"רשימת מפעלים המחזיקים כמויות משמעותיות של חומ: 13 'טבלה מס

  מהות העסק  שם המפעל

  חומרי הדברה  מ"בע כימיקליםיצרני אגן 

  בית קירור  )כרמל קור( מ"אגרקסקו חברה לייצוא חקלאי בע

  מסוף מטענים  מ"אוברסיז קומרס בע

  מסוף מטענים  מ"בע 1985אורשר מחסני ערובה 

  אחסון חומרי הדברה  מרחב אגרו

  ייצור תמרוקים  )אנטרקוסמא(מ "עטרון פיתוח בע

  ייצור חשמל  תחנת כוח אשכול

  ייצור חשמל  תחנת כח אתגל
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  זיקוק נפט  פז בית זיקוק

  מחזור עופרת  מ"י עופרת בעהקורנס מפעל

  אחסון כימיקלים  כימילאב. מ.ח

  שירותי נמל  חברת נמל אשדוד

  בית קירור  חירון

  ייצור פלדה  מ"יהודה פלדות בע

  אחסון דלקים  החברה המאוחדת ליצוא נפט –יונקס 

  חומרי ניקוי  מ"בע 2000כימגת 

  אספקת כימיקלים  רכימיכלו

  ס"אחסון חומ  מ"לוגיסטיקר בע

  אחסון חומרי הדברה  מ"וקסמבורג תעשיות בעל

  מחזור חביות  מ"מובילק בע

  קירור בית  מ"בע) 1993(מינרב תעשיות 

  מסוף מטענים  מכולנוע

  מסוף מטענים  207מסוף 

  מפעל מזון  מעדנות

  בית קירור  מ"אשדוד בע –מפעלי קירור ואחסנה 

  מיצוי שמן מסויה  סולבר חצור

  מחזור ממיסים  פטרוכים

  אחסון וניפוק דלקים  י גלילותפ

  מסוף מטענים  פרידנזון

  מסוף מטענים  קונטרם

  קירור בית  קירור אשדוד

  אחסון ושינוע גופרית  מסוף הגופרית – רותם אמפרט

  אחסון  רותם דשנים

  חומרי ניקוי  שיאון

  

  תיקי מפעל

ברשות . ל ונהלי החירוםהאיגוד פנה לכל מחזיקי היתרי הרעלים באשדוד על מנת לעדכן את תיקי המפע

  ).60%-כ(תיקי מפעל מעודכנים  60האיגוד 
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אורגני
21%

אנאורגני
70%

שפכים  /בוצה
לביולוגי

2%

חומצות
3%

סולפיד
4%

אחר
0.6%

   מסוכנתפסולת 

 ברמת חובב מסוכנתלמפעל לטיפול בפסולת  פסולת מסוכנתטון  23,367 מפעלים בתחום האיגוד פינו השנה 15

לת ארצי לפסוהבאתר מכלל כמות הפסולת הרעילה שטופלה  20%המהווים , )החברה לשירותי איכות סביבה(

ממפעלי  לאתר ברמת חובב פונתהש מסוכנתמראה את כמויות הפסולת ה 12' טבלה מס. ברמת חובב מסוכנת

   . 2009בחלוקה לחודשים בשנת  שטח האיגודתעשייה ב

  )ןטו( 2009לאתר רמת חובב מתעשייה בשטח האיגוד בשנת  מסוכנתפינוי פסולת : 14' טבלה מס

  

כאשר החלוקה היא על בסיס , הפסולת המסוכנת שפונתה לרמת חובב מראה את התפלגות 12' תרשים מס

  ).70%(מוצקה  תמרבית הפסולת המסוכנת הינה אנאורגאני. חומרים

 

 

 
  

  

  

  

 

 

 

 
  

 מפעל
 )טון(פסולת 

  כ"סה דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר
 בשנה

  אגן
 10570 802 810 623 714 646 854 978 878 596 1298 1403 966כימיקלים

 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אתגל

 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 א"אלת

 1375 131 100 144 335 50 99 77 52 88 127 124 49 בית זיקוק
  ביוטיקייר

 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0מ"ג בע.א

 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ברותים תעשיות עץ

 7506 732 823 861 719 472 753 624 483 556 592 460 432 הקורנס

 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 זרעים גדרה

 487 0 0 0 34 29 0 260 165 0 0 0 0 חברת חשמל

 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 חמת

 33 24 0 0 4 0 4 0 0 0 0 2 0 טבע מדיקל

 3189 153 260 423 231 297 305 300 319 205 259 279 158 יהודה פלדות

 50 0 8 0 7 0 11 5 8 0 0 11 0 .א.פ.צ.מ

 133 0 0 0 16 0 33 51 0 0 0 33 0 פטרוכים

 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .אל. סי. פי

 23367 1845 2001 2052 2064 1498 2058 2302 1905 1446 2278 2311 1606 כ בחודש"סה



25 
  
  
  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

"סה
לר

ד 
יגו
הא

ח 
שט

 מ
נה
פו
 מ
נת
וכ
מס

ת 
ול
פס

כ 
"

(ח 
)טון

שנה

23,366, 20%

91,284, 80%

)טון(פסולת מסוכנת משטח האיגוד  )טון(פסולת מסוכנת משאר הארץ 

  

 2009רמת חובב בשנת בלאתר  שפונתההפסולת הרעילה התפלגות את מראים  14- ו 13 ' מס תרשימים

כ פינוי פסולת רעילה לאתר רמת חובב משטח האיגוד "וסה, ממפעלים בשטח האיגוד ומשאר חלקי הארץ

אמנם מראה כי חלה ירידה קלה בכמות הפסולת המסוכנת שפונתה לרמת , 14' תרשים מס. 2000-2008בשנים 

עם ). 2008פסולת בשנת  25,594לעומת  2009טון פסולת בשנת  23,366( 2008בהשוואה לשנת  2009חובב בשנת 

  ).13' תרשים מס( 2009בשנת  הארץביחס לשאר  משטח האיגודאין שינוי בכמות היחסית שפונתה , זאת

  

  .בישראל 2009רמת חובב בשנת אתר בל מסוכנת שפונתהסולת פהתפלגות כמות :  13' תרשים מס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2000-2009רמת חובב משטח האיגוד בשנים בלאתר שפונתה  מסוכנתפסולת כ "סה: 14 'מסתרשים 
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  יעדים

  .אחסון ושינוע חומרים מסוכנים, מעקב ופיקוח אחרי שימוש .1

   . מסוכנתסולת פפינוי פיקוח על מעקב ו .2

  .יתרבתחום האיגוד ומעקב אחרי ביצוע תנאים בהרעלים למפעלים ה תרי יההסדרת  .3

  .ס"עדכון תנאי רישוי העסקים למפעלים בנושא חומ .4

מפגשים מקצועיים ומעשיים של כונני  4קיום , ס"הגברת מוכנות כונני האיגוד לטיפול באירועי חומ .5

  .ס"החומ

  .ובנמל אשדוד חומרים מסוכנים במסופים אחסוןהגברת פיקוח על  .6

  .ס"פעל ונהלי חירום מכל העוסקים בחוממ יקבלת תיק, סיקרי סיכונים במסופים ובמפעלים מעקב אחרי .7

 .פיקוח ומעורבות בתשתית צנרת הגז הטבעי .8

 .בעיקר התמקדות בפיקוח על מפעלי קירור באמוניה, "עופרת יצוקה"יישום לקחי  .9

 .ר"א ופקע"כב, פ עם הרשות"הגברת השת .10

  .ס"הכנת מסמך מדיניות לעיריית אשדוד בנושא חומ .11
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  חינוך והסברה                                   
  

  2009ם  לשנת יעדימעקב אחר 
  
 : עידוד בתי ספר ירוקים לקבלת תו תקן מתמיד .1

  .הוסמכו כבתי ספר ירוקיםרעים ומעלות  –בתי ספר מאשדוד  2

  .  ירוק מתמיד הוסמך כבית ספררעות  –בית ספר בגדרה  1

ארזים  ,בית אור ברנר ,פינס גדרה: מרחבי האיגוד בקשות להסמכהבתי ספר  5ט הגישו "לשנת תשס

  .אילן רמון גן יבנה ,המגינים אשדוד ,אשדוד

 :)לפחות שני גנים מכל רשות ועשרה גנים באשדוד(הטמעת נושא הקיימות בגני הילדים ברחבי האיגוד  .2
האיגוד . של גני הילדים יםהחינוכי יםבכל רשויות האיגוד נקבעו תוכניות השתלמויות וסדנאות לצוות

הפעילות בשיתוף מחלקות החינוך ברשויות ופיקוח משרד . מלווה באופן פרטני את הגננות שנבחרו

  . החינוך

, גן אחד בגדרות ,שני גנים בגן יבנה ,גן אחד באשדוד –גנים ברחבי האיגוד קיבלו הסמכה לגן ירוק  8

  .  ארבעה גנים בגדרה

 :סביבתיות בישוביםהיגוי חינוכיות הקמת ועדות  .3
בכל הרשויות קיימת ועדת היגוי חינוך סביבתית לבניית תוכנית חינוכית סביבתית שנתית ולתכנון 

 . פרוייקטים ישוביים

 :הנושא בקרב בתי הספר העל יסודייםהטמעת  .4
מפקחת בתי  ,מפקחת מנהל חברה ונוער ,חינוך על יסודי' באשדוד הוקם צוות היגוי הכולל את מנהל מח

  .ס שמטרתו הובלת תהליכים חינוכיים סביבתיים בבתי הספר המקיפים בעיר"מנהלי ביהו הספר

בתי הספר העל  ,ברוב בתי הספר העל יסודיים קיימת תוכנית חינוכית סביבתית לשכבות הגיל השונות

 .יסודיים שותפים בפרוייקטים העירוניים

 :ס"היגות חברתית שפועלת למען איכההקמת קבוצת מנ .5
באשדוד הוקמה קבוצת מנהיגות חברתית שפועלת למען איכות הסביבה מנציגי כלל בתי הספר המקיפים 

הקבוצה נפגשת אחת לשבועיים ומטרתה לבצע פרוייקט  .י מנחה מקצועית חיצונית"בעיר ומונחית ע

  . קהילתי חינוכי סביבתי

 :עת הנושא בקרב בתי הספר היסודייםהמשך הטמ .6
הטמעת הנושא  :קיימת תוכנית חינוכית סביבתית הפועלת בארבעה מישוריםבבתי הספר היסודיים 

פרוייקט קהילתי סביבתי והקמת מועצה  ,צמצום משאבים ועידוד למיחזור ,הסביבתי בתוכנית הלימודים

 . ירוקה

 :ס "מת קבוצות מתנדבים למען איכההק .7
ב "מתנדבי זה ,דה לתרבות הדיורניתנו הרצאות וחשיפה לנושא בקרב ועדי בתים בעיר אשדוד מטעם האגו

כמו כן התקיימה  ו בשבט בגני הילדים בעיר בנושא איכות הסביבה"בגן שהעבירו פעילות לקראת ט

  . הרצאה לאנשי רשת ערים בריאות
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 באשדוד הגברת הפעילות למעורבות חברתית קהילתית .8

 
       כחלק מתכנית זו . בעיר' הונהגה תוכנית למעורבות חברתית קהילתית סביבתית לכל תלמידי שכבה ה       

   תלמידי בתי ספר מאמצים אתרים ירוקים הקרובים . ים התלמידים ביום הניקיון העולמימשתתפ       

   צביעה ומעקב אחרי מפגעים  ,נטיעות ,וטיפוח המקוםניקיון  ,האימוץ כולל הכשרת נאמני סביבה. ס"לביה       

   . ומטרדים       

  איסוף        קידום   –בבתי הספר היסודיים קיימת מועצה ירוקה שתפקידה לקדם את הנושאים הסביבתיים        

 .ס והגנים"הרצאות לתלמידי ביה ,למיחזורחומרים       

  
  אשדוד עיר ב פעילות 

  
  הגיל הרך

, הרצאות, הליווי כולל מפגשי גננות". מרגישים את הים"הפועלים להטמעת נושא  – גנים 14והנחיית ליווי  .1

פיקוח משרד , הפעילות בשיתוף מחלקת גנים. וחלוקת ציוד מתאים לפעילות בגן פעילות בגן הילדים

  .)המכון לחקר יונקים ימיים( י"נמל ועמותת מחמל, נוךיהח

  
  בתי ספר יסודיים

פעילות חינוכית סביבתית . המודעות לנושאי איכות הסביבה בתוך בתי הספרלהעלאת איגוד ערים פעיל  .1

שנבנו בשיתוף הצוות החינוכי של בית  ,פ תוכניות חינוכיות מיוחדות"התקיימה בבתי ספר יסודיים ע

, סיורים ,ס"כתיבת תוכנית לימודים מתאימה לתוכניות ביה ,התוכנית כללה השתלמות מורים. הספר

  . לדיםפעילות הורים וי

ס "ימי טיפוח של קהילת ביה נערכו כחלק מפעילות אקטיבית בתחום איכות הסביבה  ס"טיפוח חצר ביה .2

צביעת , ס"ניקיון יסודי של ביה :ימי הטיפוח כללו. הורים ועירייהנציגי  ,תלמידים, מורים :הכוללת

 הפעילות התקיימה בשיתוף. הספר-הקמת פסלים סביבתיים ברחבי בית, ובניית  מתקני משחק בחצר

  .חשמלהחברת וב "קרן קר ,עיריית אשדוד

שבוע זה . באשדוד ביעיתשבוע איכות הסביבה התקיים זו השנה הש – ט"שבוע איכות הסביבה תשס .3

ל לימודי הסביבה והפעילויות הסביבתיות הנערכות במשך כל השנה בשיתוף מהווה את גולת הכותרת ש

הרשת  ,ב"קרן קר ,משרד החינוך ,המשרד להגנת הסביבה ,מחלקת החינוך היסודי של עיריית אשדוד

בשבוע זה התקיימו פעילויות רבות שמטרתן העלאת  .מטיריאלסחברת חשמל וחברת אפלייד  ,הירוקה

  פעילויות העשרה בנושא. לנושא איכות הסביבה ולמעורבותם הפעילה בסביבההמודעות התלמידים 

מדרשת  ,מדרשת צוריאל :יהדות ואיכות הסביבה ונושאים נוספים התקיימו בשיתוף הגופים והמוסדות

 מבצעי ניקיון וטיפוח אמץ אתר נעשו בשיתוף ,מוזיאון מונארט ,ארץ מורשת ,ב"קרן קר ,ת"חמד

      Clean up Israel .   

  התקיים מבצע מנקים את העיר שכלל הסברה  לתלמידים ולקהילהכמו כן במסגרת שבוע איכות הסביבה       

  .התקיים מבצע ניקיון עירוני והופק מגנט להסברת חשיבות הניקיון ,כולה      
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הסביבה תכנית המשותפת למשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות  - החוףתכנית בנושא הים ו .4

תלמידי . מפגשים בכיתה בנושא הים וחופיו ארבעה התכנית כוללת. ב"י מדריכי קרן קר"ומופעלת ע

  .ר"יהלום ושח תלמידים מבתי ספרבתכנית השתתפו . לל מבצע ניקיוןס יוצאים לסיור בחוף הים הכו"ביה

 .סביבה הקרובהל השבת הציפוריםתוכנית חינוכית סביבתית המתמקדת בנושא  – ציפורים בשמי אשדוד .5

השתתפו  2009שנת ב. ב והאיגוד"קרן קר ,החברה להגנת הטבע ,מנהל החינוך: שותפים לפרוייקט

 .התוכנית כללה ארבעה שיעורי כיתה בנושא צפרות ושני ימי שדה בנחל לכיש בתי ספר 10-מ תלמידים

התוכנית כוללת  –איגוד ערים לאיכות הסביבה ולעיריית אשדוד , יידעמשותפת לתעשתכנית  – תעשיידע .6

 .ביקור במרכז המבקרים של התעשיידע ,סיור למפעל. מפגשים בכיתות בנושא תעשייה ואיכות הסביבה 12

בתכנית השתתפו . בתייםבמהלך התכנית בונים הילדים פארק תעשיות תוך דגש על שיקולים סבי

  . ר"ושז יקמיםש ,יהלום מבתי ספרתלמידים 

הנושא המרכזי השנה הוא שימוש  .תהאנרגיה ואיכות הסביבה בראיה רב תחומי – פעילות באשכול הפיס .7

מושכל ונכון באנרגיה חשמלית וחשיפה לאנרגיות נקיות תוך שימור משאבי הטבע וכן הכרה בהשלכות 

התכנית מתבצעת  .דורנוהכלכליות והחברתיות של השימוש באנרגיה ופיתוח בר קיימא ב ,הסביבתיות

איגוד ערים ו התוכנית המשותפת לחברת החשמל. באשכול הפיס ומטרתה הקניית ידע מדעי סביבתי

  .בתי ספר 14 - תלמידים מ בתכנית השתתפו .  לאיכות הסביבה

הרשת  ,אלסיפעולה בין אפלייד מטירהשיתוף  - ליווי והנחיה של מועצות ירוקות בבתי הספר היסודיים .8

חברים  י ספר באשדודבת שמונהוביל לכך שהשל ואיגוד ערים לאיכות הסביבה המרכז , הירוקה של קרב

המועצה הירוקה  מורכבת  .למורות המפעילות את המועצות הירוקות הנחייה  הועברהברשת הירוקה ו

 ,ס שפועלים להטמעת נושא איכות הסביבה בבית הספר באמצעות הפסקות פעילות"מנציגי תלמידי ביה

 .הרצאות וסדנאות בכיתהעידוד תלמידים לנושא המיחזור 
 .כמו כן ברוב בתי הספר קיימת הנחייה פרטנית למורות בנושא המועצה הירוקה 

. בו הוצגו תוצרי הפעילות של המועצות לאורך השנה מועצות ירוקותכנס התקיים  מרץ במהלך חודש 

בכנס השתתפו . סדנאות יצירה והופעה ,יבה ושיתוףהכנס התקיים בחווה החקלאית וכלל סדנאות חש

 .בתי ספר  28-נציגים מ

מנהל החינוך ואיגוד ערים לאיכות ,פעילות משותפת למדרשת צוריאל  – ו בשבט רובעיים"סדרי ט .9

את הסדר הנחו . דתי–ו בשבט משותפים לבתי ספר ממלכתי וממלכתי "סדרי טעשרה התקיימו  ,הסביבה

 .  ד"ס הממ"ורבני ביה "צוריאל" תבנות מדרש

. המוקד העירוני והאיגוד ,המועצה לישראל יפה ,פרוייקט בשיתוף מנהל החינוך – שגריר עיר יפה .10

ביקרו  ,איכות הסביבה  וזיהוי מפגעים ומטרדיםמסגרת הפרוייקט עברו התלמידים הכשרה בנושא ב

  חמישההשתתפו  2009בשנת . יהםבמוקד העירוני ודווחו במחשב על מפגעים ומטרדים באזור מגור

 . בתי ספר בפרוייקט זה

והחווה משרד החינוך  ,מנהל החינוך ,שיתוף פעולה בין האיגוד – פעילות בחווה החקלאית .11

הוקמו פינות ישיבה . החווה הטמעת נושא איכות הסביבה בקרב מבקרי החקלאית הניב פעילויות ל

 התקיימו פעילויות סביבתיות בחגי ישראל .בפסולת בניין ובבקבוקים ,בשימוש חוזר בצמיגי מכוניות

הילדים והוריהם שהגיעו לחווה למדו על חשיבות  .בחופשת פורים התקיימה פעילות לקהל הרחב  -

  . במקום התקיימו סדנאות בשימוש חוזר ברוח החג .השמירה על משאבי הטבע
בחווה המיועדים נבנו ימים ירוקים  .ינטנסיבית למדריכיםאכמו כן התקיים בחווה קורס ביו

להטמעת נושא הקיימות ואיכות ס "לתלמידי ביה     .הסביבה
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  בתי ספר על יסודיים

  
נערכה השתלמות לכלל רכזי המעורבות החברתית והקהילתית של בתי הספר המקיפים בעיר ונבנו  .1

 . תוכניות בית ספריות בשכבות הגיל השונות להטמעת הנושא הסביבתי

סיורים  7תואמו    2009בשנת   .)מגמות סביבתיות( על יסודי באשדוד בתי ספר פעיל בחמישהאיגוד ערים  .2

 ,התקיימו סיורים להכרת האיגוד .תלמידי המגמות הסביבתיות ברחבי האיגוד וסדנאות סביבתיות לכלל

  .' וכו מדי רעש  הושאלו 

מקיפים  בתי ספר שהותוכנית לצרכנות נבונה בשיתוף הריבוע הכחול מופעלת בשל - תכנית חכמים בריבוע .3

מסיירים בשפע  ,לנושאי צרכנות נבונה' ט-'במהלך התכנית נחשפים תלמידי כיתות ז. נבחרים בעיר אשדוד

 . ובאתרים ירוקים בעיר באתר הפסולת דודאים  שוק הקרוב לבית הספר ויוצאים לסיורים
מכל הארץ  במהלך הכנס סיירו תלמידי התוכנית. התקיים הכנס הארצי של התוכנית באשדוד 2009בשנת 

 . באשדוד והתקיימו סדנאות יצירה בנושא הסביבתי

בחמישה בתי ספר מקיפים פועלת תכנית הולכים על נקי של המשרד להגנת  – פרויקט הולכים על נקי .4

בבתי הספר הוקמו צוותי ים שמטרתם לעלות את  .עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות הסביבה,הסביבה 

פעמים בשנה לנקות ולשמור על רצועת  4תלמידי הפרוייקט יוצאים . וחופיומודעות התלמידים לנושא הים 

 .חוף אותה הם מאמצים ה

תלמידים  20הוקמה קבוצת מנהיגות ירוקה המורכבת מ 2009במהלך שנת  –מנהיגות עירונית ירוקה  .5

התלמידים נפגשים אחת לשבועיים ומטרתם לבצע פרוייקט חינוכי סביבתי בתוך  .מכלל המקיפים בעיר

  . הפרוייקט בשיתוף משרד החינוך ומנהל החינוך בעיר. בית הספר ובקהילה

  
  חינוך הבלתי פורמליפעילויות בתחום ה

איגוד ערים בשיתוף מוזיאוני אשדוד ערך מספר פעילויות להעלאת  – פעילות בשיתוף מוזאוני אשדוד .1

 . המודעות לנושאי איכות הסביבה

אגף הנוער של המוזיאון שופץ והוקם  – איגוד ערים לאיכות הסביבה היה שותף בהקמת הצוללת הירוקה .2

עיריית  ,ודהפרוייקט בשיתוף נמל אשד. כצוללת ירוקה ועוסק בנושא איכות הסביבה בדגש הים וחופיו

הביקור בצוללת הירוקה תלמידים נחשפים לבעיות זיהום הים ך במהל .אשדוד חברת החשמל והאיגוד

 . והדרכים לפתרון וכן יוצרים בשימוש חוזר

 .בשיתוף אומני אשדוד'  שילוב אומנויות עם נושאי הסביבה בבית ספר צמח א – צמח מצמיח אומנות .3

האומנות עם נושאי הסביבה וקיימו תערוכות העשויות מחומרים ס למדו אפשרויות שילוב "תלמידי ביה

 .בשימוש חוזר

בכל פעילויות החגים שולבה תוכנית חינוכית סביבתית שכללה ביקור בתערוכות השונות בראי איכות  .4

 .הסביבה וסדנאות יצירה שכללו שימוש בחומרים בשימוש חוזר

דגש בס בתערוכות "במהלך השבוע ביקרו תלמידי ביה .נבנתה תוכנית מיוחדת לשבוע איכות הסביבה .5

 . איכות הסביבה

  . הצוללת הירוקה קייטני מוזיאון אשדוד היו שותפים בפעילות הירוקה שהתקיימה בקייטנות .6
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 פעילות בשיתוף תחום הנוער
 . סים"בנושא פסולת ומיחזור בשיתוף תחום הנוער והחברה העירונית למתנ ניידת הדרכה המשך הפעלת .1

כחלק מפעילות חינוכית סביבתית שהתקיימה תוך מתן דגש לערכי הסביבה  בעירקייטנות בהניידת פעלה 

 .   והאחריות של כל אחד ואחד מאיתנו לסביבה

  במהלך הכשרת המדריכים לקייטנות התקיים יום הכנה והעשרת המדריכים בנושא  :השתלמות סבסבת  .2

ל בככמו כן התקיימו  .פעילויות בנושא וניתנו כלים להעברתהמדריכים שמעו הרצאה  .איכות הסביבה

משפחה  הצגות וסדנאות עם חומרים בשימוש חוזר ,קייטנה יומיים בנושא שכללו סיורים לאתרים ירוקים

. המשך שיתוף פעולה לחיזוק הקשר בין משפחות העולה לבין סביבת חייה והארץ אליה עלו –ירוקה 

 .המשתתפים עברו סדנאות בנושא איכות הסביבה
  

      באיגודמרכז הדרכה  

ס נחשף במהלך ההשתלמות לנושא "צוות מורי ביה. ים ברחבי איגוד עריםלחדרי מור השתלמויות  נערכו .1

  .לפעילות בבית הספר תכנית חינוכית סביבתית  ה תנבנובהתאם  החינוכי סביבתי שנבחר

 .בנושא איכות הסביבה  סים"תנועות הנוער והמתנ למדריכי השתלמויותנערכו  .2

כמו כן התקיימה  .לפעילות אקולוגית ירוקה םרכזיה בה הוכשרוי תנועות נוער רכזלהשתלמות נערכה  .3

  . השתלמות בחווה החקלאית לעידוד הפעילות החינוכית סביבתית שם
  

 )'קלטות וכד, ספרים(השאלת ציוד , פיתוח מערכי שיעור חדשים, פיתוח המרכז למידע סביבתי
מדי רעש ותוכניות לימוד  :האיגוד משאיל, ופותחו מערכים חדשים לנושאים הסביבתיים נרכשו ספרים

  . הספר היסודיים והעל יסודיים ברחבי האיגודלכלל בתי 

  . במרכז ההדרכה התארחו קבוצות תלמידים להכרת האיגוד ופעילותו

  .כמו כן התקיים מפגש רכזי החינוך הסביבתי של מחוז דרום

  
  נוספות עירוניות  סביבתיותחינוכיות פעילויות 

  : יום הניקיון העולמי .1

  2009ת בשנ. שתתפים ביום הניקיון העולמיאיגוד ערים מבתי הספר ב בה תלמידי השמיניתזו השנה 

שכונות , הפארקים ,הילדים ניקו את סביבת בית הספר .תלמידים ביום זה  כשמינית או תשיעית השתתפו

  . ברתית בבתי ספרבנוסף התקיימה פעילות לימודית והס. המגורים והשטחים הציבוריים

  . ל"וקק   Clean Up Israel הפעילות בשיתוף

ד ערים בשיתוף איגו שנערך ליווי קורס קידום קיימות למורי מדע וטכנולוגיה של חטיבות הביניים .2

דילמות  ,בהשתלמות שולבו נושאים הקשורים לפיתוח בר קיימא .לאיכות הסביבה ומרכז מורים

  .סיור במפעלו סביבתיות באשדוד וסביבה

ליווי והנחייה של  –יקטים חינוכיים סביבתיים ליווי סטודנטים ממכללת סמי שמעון בביצוע פרוי .3

י "הפרוייקטים נבחרים ע .סטודנטים הפועלים במסגרת מלגה לקידום נושאים סביבתיים חינוכיים בעיר

סטודנטים להתקיים סיור לימודי . הסטודנטים ומטרתם להעלות את המודעות לנושאי איכות הסביבה

הפעילות בשיתוף מרכז  .ובאיגוד ערים לאיכות הסביבה במרכז מיחזור ,שכלל ביקור באיזור התעשייה

   .כיוונים באשדוד
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     :ש"יבני ע -פעילות בתחום המועצה המקומית 

  י מנחה מקצועית העוזרת להם"כל גננות הישוב מקבלות הנחייה אחת לחודש ע –ליווי והנחיית גני ילדים .  1

  הפעילות. לכלל ילדי הגנים" מיחזור גורלי "כמו כן התקיימה הצגה . להטמיע את נושאי איכות הסביבה בגן     

  .בשיתוף פיקוח משרד החינוך     

   ירוקה ופעילות סביבתיות בשבוע הפעלת מועצה  -  )אפרתי ואופק( פעילות בשני בתי הספר היסודיים. 2

  .תוכנית להשבת ציפורי הבר לחצר בית הספרגם בבית ספר אופק  קיימת  .איכות הסביבה    

  . לקראת שבוע איכות הסביבה הספר י תתקיימו השתלמות מורים בבה. 3

  .פ חגים וארועים מזדמנים"ך השנה עפעילות לאור -ס "ס בשיתוף מדריכי המתנ"פעילות במתנ. 4

  וכן הקהילתי התקיימו סדנאות בחומרים בשימוש חוזרבארוע . הפנינג קהילתי בסוף השנה לכלל הקהילה. 5

 .הוקמו תחנות של המועצה הירוקה הישובית     
   .ס"מבצע ניקיון במסגרת יום הניקיון העולמי בשיתוף תנועת הצופים וביה. 6

  ומהווה מועצת עלס אפרתי ואופק "ישובית המורכבת מתלמידי ביההירוקה המועצה המשך פעילות ה. 7

  התלמידים עברו. י רכזת מיוחדת לנושא"תלמידים שהופעלו ע 25המועצה מנתה . לפעילות ירוקה בישוב    

  החינוכית לאתר הפסולת דודאים והיו שותפים בפעילות לסיור יצאו ,פעילויות חינוכיות סביבתיות    

 . ס"הפעילו שני ימים ירוקים בביה ,ס"במתנסביבתית     
  יום ההוקרה התקיים בנאות קדומים ונתן דגש –ש "מערכת החינוך בבני עי בוצע יום הוקרה לעובדי. 8

 . להיבטים סביבתיים והטמעת תכנית סביבתית    
  

   :פעילות בתחום המועצה אזורית ברנר

  .ס  להתמקד בנושא הפסולת בישראל"בחר ביה 2009בשנת הפעילות  – ספר בית אורפעילות בבית . 1

  .בנושא הפסולת וחשיבות המיחזור הגיל למדו ועסקוהתלמידים בכל שכבות     

  ,בשיתוף האיגודהמסורתית בית סיפרית הבצעדה  . צעדת אביב בסימן שמירה על הסביבה – צעדת ברנר. 2

  .תנועות הנוער וחיילים מחטיבת הצנחנים ,ס"המחלקה לספורט במועצה השתתפו תלמידי ביה    

  . באנדרטת הצנחנים טקס לכלל הקהילההסתיימה ב הצעדה. האזורבמהלך מסלול הצעדה ניקו הילדים את    

  שעות שמטרתה להכשיר  28השתלמות בת  -  ס בית אור"למורות ביה" חושבים קיימות"השתלמות קיום . 3

  . פדגוגי ומעשי של עקרונות פיתוח בר קיימא ,את כלל מורות בית הספר בידע תיאורטי   

  .קיימות והתקיימו הרצאות בנושאהמורים יצאו לסיורים בנושאי ה   

  הליווי כולל מפגשי גננות וכן הנחייה תוך גנית של כלל. ל כלל גננות המועצהליווי וחניכה ש –הנחיית גננות . 4

  . הגננות   

  נבנתה  ,נכתבה תוכנית שנתית לנושא ,התקיימה הרצאה לכלל צוות המורים–פעילות בבית ספר תיכון ברנר . 5

   .הוקמה קבוצת מנהיגות חברתית ירוקה הפועלת בנושא ,ברוח נושא האקולוגיהסוכה ירוקה     
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  :גדרה  -פעילות בתחום המועצה המקומית 

 .)רימונים ,גוונים ,רעות ,ינספ ,אוהל שלום(יסודיים הספר הבתי חמשת פעילות ב  . 1
  .צוות המורים ימודית  בשיתוף ס באמצעות פעילות תכנית ל"העלאת המודעות לתמידי ביה

 נושא  ,לימודים בכל שכבות הגיל קיימת תכנית .ממשיך לפעול בשלושה תחומים מרכזיים - ס פינס"ביה

  .ס ופעילות משותפת"אימוץ גן ילדים הקרוב לביה ,"חצר האחורית"המשאבים וטיפוח ה צמצום

ס "ות הגיל בהתאם לתוכנית הביהלכל שכבלימודים המתאימה נבנתה תכנית  -  ס אוהל שלום"ביה

   . הממלכתי דתי

נכתבה תוכנית בנושא תחבורה בת  .בנושאים הסביבתיים המועצה ירוקה ממשיכה לפעול  -  ס גוונים"ביה

  .קיימא

 .ממשיכים לטפח את שמורת רעות. וד פעילהכל הקהילה שותפה כולל הנהגת הורים מא - ס רעות"ביה

  .מתמידס רעות זכה בתו ירוק "ביה

  .הוקמה מועצה ירוקה ,ס"נושא איכות הסביבה שולב בתכני הלימוד של ביה – ס רימונים"ביה

 . המועצות הירוקות בפעילות השוטפתס ומפעילות "רכזות איכות הסביבה בביה ליווי .2

 . יום ניקיון עולמי לכלל תלמידי הישוב .3

מטעם המשרד להגנת גנים זכו בהכרה לגן ירוק   4 -  גננות בתהליך ירוק הגן 16ליווי והנחייה של   .4

 . הסביבה ומשרד החינוך

  .ס והגנים"התקיימה תערוכת מיחזור במוזיאון גדרה שכללה מוצגים מכלל ביה .5

נציגי המועצות הירוקות מכלל בתי הספר הוזמנו למוזיאון  –התקיים כנס מועצות ירוקות הראשון בגדרה  .6

 .ס"י ביהגדרה לסיכום פעילות והצגת תוצר
  

  :פעילות בתחום המועצה האזורית גדרות

למות של הצוות החינוכי של השתבפעילות ירוקה ווהנחייה של גננות המועצה ליווי  -פעילות בגני הילדים  .1

  .הגנים

כלל טקס לכלל הקהילה שבוע איכות הסביבה ש ,ס"הרצאות לתלמידי ביה -  פעילות בבית הספר היסודי .2

  .בשימוש חוזר יצירה עם חומריםוסדנאות 

 .פעילה מאוד בתחום איסוף הבקבוקים וחוק הפיקדוןס "ביהב - המועצה הירוקה .3

במסגרת הקורס  .בביצוע עבודות חקר בנושאים סביבתיים -  אמירים –ליווי קבוצת תלמידים מחוננים  .4

 .מיםפסולת ו ,זיהום אויר: איכות הסביבה נחשפים התלמידים לנושאים שונים בתחום

הנחיית מדריכות הצהרונים לפעילות בחומרים בשימוש  ,פעילות במסגרת הצהרונים –ס "פעילות במתנ .5

 .חוזר
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  :בנהי –פעילות בתחום המועצה המקומית גן 

 הפעילות בתי הספר התכנסו במטרה לסכם את 4נציגי המועצות הירוקות של  – כנס מועצות ירוקות .1

במפגש הציגו התלמידים את שלל היוזמות שקיימו השנה . יבהבהשנתית בנושא השמירה על איכות הס

 ,חוזר  לקידום הנושא הסביבתי בבית הספר ובהן פעילויות יצירה מגוונות המנצלות חומרים ברי שימוש

שימוש  ,שניה של מוצרי יד "פישפשוק" ,חניכה של תלמידים צעירים להנחלת ערכי איכות הסביבה

  .סקר בנושא שקט בישוב ,ניילון לאריזת מזוןבקופסאות פלסטיק במקום שקיות 

בביצוע תוכנית חינוכית סביבתית לאורך השנה וקיום שבוע איכות  - בתי ספר יסודיים 4רכזות  ליווי .2

 .  הסביבה בבתי הספר

התקיימו בבתי הספר פעילויות שונות לכבוד החג אשר מדגישות את חשיבות  – ו בשבט"ארועי ט .3

ו בשבט "הפעילות כללה סדר ט  .ו בשבט  משותפת לכלל בתי הספר"פעילות ט כמו כן התקיימה .מיחזורה

 . סדנאות בחומרים בשימוש חוזר ,ס"בהנחיית רב ביה

י תלמידי "טיפוח המקום עהמשך  –ס בן גוריון "י תלמידי ביה"ע "השניים"שכונת  – פרוייקט אמץ אתר .4

  . ס"ביה

  .בסביבת בית הספרבתי הספר התקיימה פעילות ניקיון  בכל - יום הניקיון העולמי .5

התקיימו סיורים לאתר  ,באמצעות מגוון של פעילויותצויין בכל בתי הספר  - שבוע איכות הסביבה  .6

 .סדנאות של המועצה לישראל יפה ,הקמת פסלים סביבתיים ,הפסולת דודאים

 .שא תעשייה ואיכות הסביבהספר בנוהאיגוד היה שותף בפעילות של התעשיידע בכל בתי ה –תעשיידע  .7

התקיימה תערוכת מסכות לפורים העשויות מחומרים בשימוש חוזר משותפת לכלל בתי הספר היסודיים  .8
 . בישוב

  
  

  :פעילות בתחום המועצה האזורית חבל יבנה

קיימו  הת –לוח השנה אירועי לנתה תכנית חינוכית סביבתית בהלימה נב - ס"המתנ פעילות בשיתוף  .1

ו בשבט שכללו "התקיימו פעילויות בכל הישובים בנושא ט, חנוכה ,סדנאות בשימוש חוזר בחגי תשרי

  .  תנועות הנועריכי י מדר"הצגות  וסדנאות יצירה שהופעלו ע

ביער  צעדו   תושבי חבל יבנה . יבנהבה שותף איגוד ערים בצעדת חבל שמינית זו השנה ה - עדת החבל צ .2

  . הודגשה החשיבות לשטחים הפתוחים ,חרובית

במסגרת הפעילות להעלאת המודעות  - שבוע בריאות ואיכות הסביבה בבית הספר עמיחי בקבוצת יבנה .3

ית הרעש בעי ,ערכו בבית הספר סדנאות בנושא בעיית הפסולת והדרכים לפתרוןושאי איכות הסביבה נלנ

שותף פעיל באיסוף נייר ס "ביה. ון העולמיביום הניקי ס השתתפו"ביה תלמידי. וסדנת איכות האויר

 .למיחזור  וסוללות 

הפעילות כוללת הרחבת שעות הפעילות קרן  .ילדים ברשות בניית תוכנית חינוכית סביבתית בחמישה גני .4

 .תכנון ימי הורים וסיורים לימודיים בנושא ,ב בגנים בדגש סביבתי"קר

הודגש חשיבות נושא  ,וקיום השתלמות לגננות והסייעותי הנחייה פרטנית "הוחל בליווי גני ילדים ע .5

 . הפרוייקט בשיתוף פיקוח משרד החינוך. המיחזור והטיפול בפסולת

 ,בנושא  פעילות בכל הישובים של חבל יבנה הכוללת הפעלת ילדי הגנים- חודש ירוק- קיום חודש שבט .6

  . הצגות ופעילות לכלל הקהילה,סדנאות יצירה הורים וילדים
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  :לות בתחום המועצה האזורית נחל שורקפעי

 .השתלמות לצוות החינוכי המוביל ונקבעו יעדים לשנת הפעילות הבאהנערכה  .1

איסוף סוללות  ,איסוף נייר: תוכניות שנתיות במוסדות החינוך הכוללת פעילות לעידוד המיחזורהוכנו  .2

עילות יצירה מחומרים וילדים ופו בשבט כולל פעילות הורים "פעילויות לט. ובקבוקים לחוק הפיקדון

  .עידוד צמצום שימוש בשקיות ניילוןבשימוש חוזר ו

 .השתתפות וביצוע יום ניקיון בכל מוסדות החינוך .3

 .הצבת מתקני מיחזור בכל מוסדות החינוך .4

 . סיור למרכז המבקרים חירייה ,ימוש בחומריםש הקניית חומר תאורטי וסדנאות: השתלמות גננות .5

   .ירוקים בקייטנה יומייםהתקיימו  .6

  

  

  : פרסומים שהופקו

  .המופצת לגנים ובתי ספר "נאמן סביבה"כרטיסיית  .1

  .י הרשויות השונות"שהופקו ע, ב מידע בנושא האיגוד בחוברות החוגיםולשי .2

 .ס"פוסטרים להעלאת המודעות לנושא איכה .3
  

  

  

  :2010יעדים לשנת 

  .גודיהטמעת נושא הקיימות בגני הילדים ברחבי האהמשך  .1

 .ועדות היגוי חינוכיות סביבתיות בישובים המשך ליווי .2

קבוצת  ,נתיבי נועם גדרה(הנוספים הקיימים ברחבי האיגוד  הטמעת הנושא בקרב בתי הספר העל יסודיים .3

 .)החטיבה החדשה בגדרה ,שמר בגן יבה,יבנה

 .)בתיתהקמת צוות היגוי ובניית תוכנית חינוכית סבי(הטמעת הנושא בקרב המגזר החרדי  .4

 . העלאת המודעות בקרב בתי הספר לחינוך מיוחד .5

 . הטמעת נושא היטל ההטמנה ופעילות לצמצום האשפה והגדלת המיחזור בכל הרשויות .6

נכתבה  ,הוגשו בקשות לתמיכה כספית לכל הרשויות מהמשרד להגנת הסביבה בנושא חינוך למיחזור .7

 . התוכנית נכתבה עם מובילי החינוך ברשויות .תוכנית תלת שנתית לקידום נושא המיחזור ברשויות
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   לחימה במזיקים
  
  

  הדברת יתושים

', דנגה וכו, מלריה, קדחת מערב הנילוס: הדברת היתושים נעשית באיגוד במטרה למנוע התפרצות מחלות כגון

  .וכן למנוע מטרדי עקיצות, י היתושים"המועברות לאדם ע

  

  .מ"ק 40האיגוד מטפל בעיקר בערוצי הנחלים הזורמים בתחום האיגוד באורך של כ 

  

 לפי, יתושים בכל בתי הגידול הפוטנציאליים להתפתחות זחלי, לפחות אחת לשבוע, יטור שוטף וקבועבוצע נ

  .בהתאם לממצאי הניטור הופעל קבלן הדברה מוסמך .הסביבה הגנתונימסר דיווח למשרד ל תוכנית מוגדרת

                                                   

  .יתושים מניעת התפרצותו לטיפול בעשביה ורשויות שכנות " לכיש- ורקש"בוצע תאום מול רשות ניקוז 

ניטורי יתושים בכל הנחלים העוברים בשטח האיגוד מידי שבוע ובהתאם לתוצאות הניטור הופעל קבלן בוצעו 

  .ההדברה

  .ש נשגב לעבר נחל תמנה ונחל שורק"במהלך כל חודשי הקיץ הוזרמו קולחים באיכות ירודה ביותר ממט

הייתה עלייה משמעותית בהתפתחות דגירות היתושים בנחלים אלה וכן עלייה ברורה בפעולות  ,צאה מכךכתו

  .ההדברה

בניה , קיהלבית ח, קדרון :שגרמו למטרדים במושבי, מספר התפרצויות יתושים בוגרים  - 09בחודש אוקטובר 

   .ך כל השנהרמת מטרדי יתושים נמוכה באיגוד לאור הנשמר , מעבר לכך .ובית במליאל

  

  מזיקים שונים

        הנחיות  ויעוץ  וניתנו, )מפטמות אווזים, לולים, רפתות(בוצעו בדיקות בבתי גידול פוטנציאליים   - זבובים

  .הרשויותלמדבירי לחקלאים 

  .נו הנחיות למתלונניםונית תלונות באשדוד פרטופלו מס  - זבובוני תסיסה

   . ניתנו הנחיות ויעוץ למדבירי הרשויות  -תהלוכן האורן 

  .להתמודדות נכונה יותר עם מזיק בעייתי זה, ניתנו מידע וכלים לרשויות ולתושבים -  יונים

   .טופלה תלונה בבית מגורים באשדוד וניתנו הנחיות לטיפול  - )בלתי מזיק, חרק זעיר דמוי כינה( -  יםאפסוק

  . ש"שה בבני עיטופלה תלונה על מטרד ק  -  עטלפי פירות

 חיות בר המזיקות בעיקר בשטח החקלאי   - ) 'נוטריות וכד, שועלים, חזירי בר ,עורבים ,נפותא(  -   שונות חיות בר
   .רשות שמורות הטבע והגנים הלאומייםעם בתאום  מטופלות
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   יעדים

 .המשך עדכון ושיפור מפת אתרי דגירת יתושים .1

 .מוש בחומרים ידידותיים לסביבה בהדברת היתושיםהרחבת השי .2

 . לפני הקיץ -הערכות ותיאום בין רשויות האיגוד לבין רשות הניקוז לצורך הסדרת ערוצי הנחלים  .3

 .י שימוש בטכנולוגיות חדישות"שיפור הבקרה ואיכות ההדברה ע .4

 .הדרכת תברואני הרשויות באיגוד לקראת עונת היתושים הבאה .5
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  מיחזור
  

של תוכניות אשר תוכננו בשנה  ביצוע בפועל: אופיינה בתחום המיחזור  בשני מהלכים עיקריים 2009שנת 

  . החוץ עירוני ובתחומי החינוך, בתחום הפנים עירוני 2010ופרויקטים לשנת  תכנון וכתיבת תוכניות, הקודמת

היטל מירב כספי  את אשר הקצתה  לשמירת הניקיון הקרןהפעילויות בתחום המיחזור בוצעו ותוכננו בסיוע  

פיתוח אמצעים למיחזור פסולת במרחב הפנים עירוני של שם ל לסיוע לרשויות המקומיות ההטמנה

ממקום היווצרותה , מקדים ופרטני של חלופות להפחתת הטמנת פסולת ולסיוע לרשויות בתכנון, הרשויות

באופן יחסי לכמות  נקבעאשר  מקומית סכום סיוע מיועד לכל רשות הוקצהכך  לשם. ועד לפתרון הקצה

 שהוטמנה בשנת הגשת הבקשה והכול בכפוף, החייבת בהיטל הטמנה, שמקורה ברשות המקומית הפסולת

   .הקרן שפרסמהלאמור בקריטריונים והכללים 

  אשדוד 

לשם איסוף ,  מסוגם בארץראשונים , מוקדים מוטמנים וחדשניים) מתוכננים 25מתוך ( 20 -בעיר הוקמו כ

. )7' תמונה מס( תקליטורים, סוללות, פלסטיק, טקסטיל, פסולת אלקטרונית, נייר וקרטון: פסולת למיחזור

כמו כן פריסת המוקדים תוכננה כך שיפוזרו באופן שווה בכל העיר על מנת לתת פתרון לכלל תושבי העיר 

 .ללא דופי

  : 7' תמונה מס         

  

 151) ויוצבו בימים הקרובים(צירה המפוזרים בעיר ובנוסף למוקדים המוטמנים נרכשו בנוסף לכלי הא

קוב אשר יוצבו במתחמי חניות של בניינים  6.5מתקנים לאיסוף קרטון  30-ליטר ו 360מתקנים לאיסוף נייר 

  .רבי קומות ברחבי העיר

  

  



39 
 

  

  

  

  

 :נקיטת הצעדים הבאיםתוך , מיחזור וטיפול בפסולתלמערך המועדף ההרשות בוחנת את 

תוכנית אב לפסולת ובשיתוף יועץ סביבתי מטעם העירייה למשרד להגנת הסביבה הוגשה נכתבה ו -

 .וכיום התכנית נמצאת בשלבי תיקון סופיים ולמחזור

הפרדת איסוף הפסולת למחזור מאיסוף הפסולת לשם  הרשות יצאה במכרז לקבלני איסוף למחזור -

  .המעורבת הביתית

מתכננת תוכנית מפורטת לתחנת מעבר ובדיקת כדאיות כלכלית להפיכתה לתחנת מעבר הרשות  -

 .ממיינת

 
 :במקביל תוכננו ואושרו התכניות הבאות

 .תכנון מפורט לרכישת כלי אצירה נוספים למיחזור -

מציאת פתרון למיחזור הגזם תוך רכישת מקצצת גזם עירונית והחזרת הגזם המקוצץ לגינות  -

 .יילוט הכולל סימון מתחמים לאיסוף גזם בשכונות בעלות בתים צמודי קרקעהעירוניות וכן פ

  .תכנון תכנית פרסום מפורטת בהיקף של מאות אלפי שקלים -

  

בתוך בניין העירייה נערך פיילוט בשיתוף חברת מיחזור נייר של הפרדת נייר ומיחזורו מהמשרדים עצמם 

די מיחזור ארציים לחברי ועדת איכות הסביבה ונבדקו כמו כן נערך סיור למוק. ומעמדות הפקסים ומדפסות

לשילוב אוכלוסייה מוגנת בהפרדת פסולת אלקטרונית ) 2010שאולי יצאו אל הפועל במהלך (אפשרויות 

  .ומיחזורה

  

החייבים  התגברו את מערכי המיחזור בבתי הספר והוצבו פחים המיועדים לאצירת מיכלי שתיי ש"בני עיב

ליטר  ונבנו עשרים  1.5תוגברו מיכלי אצירה לפלסטיק . )8' תמונה מס(בפיקדון בשני מוסדות החינוך 

  ). 9 תמונה מס(הכוללים במת בטון ושילוט , תשתיות למוקדי המיחזור הקיימים

גזם  הקמת תשתיות להפרדת, הכוללות תכנית אב למיחזור מקיפה ליישוב 2010נכתבה תכנית ליישום בשנת 

  .עירוני והוספה של מיכלי אצירה למיחזור ברחובות

  

התווספו מיכלים  נחל שורק וברנר, ובגדרה, נכתבה והוגשה תכנית אב למיחזור  גן יבנה וחבל יבנהבמועצות 

  .)10' תמונה מס( גזם וגרוטאות, תקליטורים, פלסטיק, סוללות: שונים לאצירת חומרים למיחזור

מרכזי , )חבל יבנה  וברנר, גדרות, גדרה(נכתבו בדגש על קומפוסטרים לתושבים תוכניות נוספות תוכננו ו

  .מיכלי אצירה נוספים והסברה, )נחל שורק, גן יבנה( םמיחזור יישוביי
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  :8' תמונה מס                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :9' תמונה מס                                        
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  :10' תמונה מס                                        

  למיחזור  חינוך

שנתית עבור כלל הרשויות וכלל מגזרי  -הוגשו לקרן לשמירת הניקיון בקשות  לפעילות חינוך למיחזור תלת

, חזוררכישת ציוד למי, עלויות הפרויקטים כוללות פרויקטורים. הקהילה בהיקף של  כמיליון וחצי שקלים

  . השתלמויות והכשרות לקהל המשתתפים, עזרי הוראה והסברה

  

  2009פעילויות נוספות בתחום המיחזור ברחבי האיגוד לשנת 

מלבד מוסדות (סוללות מכלל מוסדות הרשויות ובתי העסק . ממשיך ומתרחבמערך איסוף הסוללות  -

  . שליחויות פרטית ובמימון האיגוד ידי חברת-על תנאספו) חינוך

  .נרכשו קומפוסטרים ומתקנים מעוצבים לאיסוף סוללות עבור מוסדות חינוך שונים -

הוספת כתובות /אתר האינטרנט של האיגוד מתעדכן במידע אודות המיחזור ברשויות ובפרט בשינוי -

 .של עמדות לאיסוף חומרים למיחזור
  

  .מצב קיים ברשויות האיגוד:  15' מסטבלה 
  

נחל   ברנר חבל יבנה
  שורק

  מספר מתקנים  אשדוד  גדרה גן יבנה ש"בני עי  גדרות

23  8   16 8   24  25  24  222  
 מתקני פלסטיק

)PET(  

  מתקני קרטון  +  32  9  5  2  6  7  1

  מתקני עיתון  126  18  19  20  15  10  14  19

  נייר לבן  +  +  1  5  1  10  2  1

מתקן לאיסוף   13  2 -  1  1  -  -  -
  טקסטיל

 מתקן לאיסוף  'אוט 4  - -  4  +  3  +  -
  מכלי פיקדון
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  .)בטון( כמויות ואחוזי המיחזור ברשויות  : 16' טבלה מס
  

ש"בני עי גן יבנה גדרה  אשדוד הרשות/ הפסולת 
חבל 
 יבנה

נחל 
 ברנר גדרות שורק

 PET  100 18.7 17  12 7.8 6.4 10.8 7.2           ליטר  1.5
מיכלים **

החייבים 
 בפיקדון

PET  88.3 2.6 1.8 0.32 103 0.42 0.8 1 
 1 0.6 0.23 41 0.51 1.0 2 78.8 פחיות 
 5.1 7.2 4.7 822.3 2.16 18 34 1001.5 זכוכית 

 119 465.5718 374.4648.3109.794.2 6448קרטון+עיתון+נייר לבן
 - - - - - - - 14 פסולת אלקטרונית

 2,082.7 99.6 264 142  204.7 1,977 1716.5    4,582 *גזם
 8.7 - 0.8 3 - 3 11 94.6 שמן בישול 
 - 12 - - 6 - 25 90 טקסטיל

 2,224.7 849 742 1,213.3 335.4 2,666 2,184.3 12,497 כ מיחזור"סה
 5,693.3 1,813.151,668.3 2472 2441 8,863 9,993.4 109,847 כ להטמנה"סה
כ פסולת "סה

 7,925 2,517.3 2,555.2 3,685.3 2,776.4 12,177.711,529 122,344 )מיחזור+הטמנה(
 28 33.7 29 33 12 23.1 17.9 10.2 אחוז המיחזור

  
 :פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה"ע
. א.פרט למ, הינו גזם נקי אשר מועבר למיחזור  ,י הרשויות"מסך כמות הגזם המעורב המדווח ע 40% -אחוז הגזם חושב כך ש* 

  .לאחר שהציגו קבלות מתאימות" גזם נקי"מכמות הגזם כ 90%נחל שורק וברנר אשר להן חושב 
פרטיים המתגוררים    ידי אספנים-בכמויות מיכלי הפיקדון המועברים למיחזור על כל סוגיהם נכללים מיכלים אשר הועברו עי** 

 .בתחום הרשות
  

טון אשר  22,711.7  עומד על תחום האיגוד  מכללכ כמות פסולת שהושבה "מהטבלה לעיל עולה כי סה
  .2009אחוזי מיחזור לשנת  13.6מהווים 

  
  

  יעדים
  

תוך ברשויות האיגוד  הפסולת המועברת להטמנה כמות כמות הפסולת המועברת למיחזור והפחתת הגדלת

  :התמקדות בתחומים הבאיםומציאת מערכי מיחזור נגישים לתושבים 

במסגרת כספי היטל ההטמנה במקטע הפנים עירוני לכלל סיוע לביצוע ומימוש תכניות אשר אושרו  .1

 .הרשויות

 .סיוע בתכנון פרויקטים במקטע החוץ עירוני לכלל הרשויות .2
 .פסולת לשני זרמים בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה הקידום פרויקטים להפרדת  .3

  .הקמת מרכז מיחזור יישובי למיכלי משקה החייבים בפיקדון .4

 .2010ליווי ומענה מקצועי לתושבים אשר ירכשו קומפוסטרים במהלך שנת , קיום ערבי הסברה .5

 .הסברה וחינוך, העלאת המודעות והמעורבות של התושבים לנושאי המיחזור על ידי פרסום .6
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  נחל לכיש
  

 כללי .1
          

  .מ"ק 9.5נחל לכיש באזור אשדוד נמשך מגשר עד הלום ועד לשפך הים לאורך של  כ 

קטע למעט , יבש –במשך הקיץ נמצא אפיק הנחל  מגשר עד הלום ועד גשר בני ברית . הנחל הינו נחל אכזב

  ).עד הלום(" מזרחי" :ליד מוצא נקזקצר 

, המצויים בשכבת הקרקע העליונה" שעונים"מי תהום ל הוא "הנמקור המים בנקז , ככל הידוע לנו

  .בעת תקלות -שפכיםגם מעט , לעיתים נדירותגם חדירת מים שפירים ו, ובנוסף

  

וגורמים להרטבת כל הנחל  )מחוץ לתחום אשדוד(שפכים ממעלה הנחל / לעיתים זורמים בנחל קולחים 

  .בתחום אשדוד

  ).מ"ק 3.3(לכיש מלא במים בכל עונות השנה  נחל, מגשר בני ברית ועד לשפך הים

  

ובנוסף להם עוד , "עורף הנמל"ו " בזק", "מטאפיק: "מתחברים מוצאי הנקזים" רטוב"לקטע הנחל ה

,  "גשר הרצל",  "האומן",  "חשמל' חב"( אזור התעשייה הכבדהמ חלקמספר נקזים קטנים המנקזים 

  .")אורט"

  

, שאיבת זרימות קיץל זמנית הותקנה מערכת, שייה הצפוניהמנקז את אזור התע, "מטאפיק"נקז ב

  .בעונת הקיץ, אירועי זיהום הנחל מהנקז צומצמו מאד וכתוצאה מכך

  

" אמיתיים"שמקורם כנראה במי תהום , בעיקר מים באיכות טובה, בדרך כלל, זורמים" בזק"בנקז 

  . בנקז זה מעטים  יםאירועי זיהום שפכים סניטר היו מספר, בשנה האחרונה). רגיונליים(

  

  :השנה אירעו שני אירועי זיהום קטנים בנחל

רך האיגוד התגייס מיד לדגום מי נחל ודגים מתים לצו  - תמותת מספר מאות דגים באזור נקז הרצל 

ולא אותר , לא נמצאה סיבת המוות, למרות החשדות שעלו.  ואכיפה כנגד המזהם, איבחון סיבת המוות

  .הגורם המזהם

  

ושפכים גולמיים , התבקע  -המוטמן לאורך תוואי נחל לכיש , "אקרילן"שפכים מתחנת סניקת ביוב צינור 

ותלולית עפר קטנה שהוקמה במקום הספיקה , היקף הפיצוץ התברר כקטן יחסית.  איימו לזהם את הנחל

  . בכדי למנוע זרימת ביוב

הטיפול המיידיים ההכרחיים  נהליהצורך בקביעת אך חשפה  –" יובלים"י תאגיד "התקלה תוקנה ע

  .במקרים אלה

  .ניתן כחלק מהתכנית האסטרטגית למניעת זיהום נחל לכיש  - מענה מסודר לנוהל הטיפול באירועי זיהום 
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  נקזים ונקודות דיגום –נחל לכיש  – :1' מפה מס
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 מקורות מים .2

  :)1997, ל"תה(אולוגי שנערך באזור ילפי סקר הידרוג, מקורות המים של הנחל

" בזק"וכי המים הזורמים בנקז , חודרים אליו מאקוויפר שעון" יחמזר"כי המים הזורמים בנקז , ניתן להניח •

במי הנקזים תומכים בהנחה , והקבועים יחסית, ריכוזי הכלוריד הנמוכים( חודרים אליו מהאקוויפר הרגיונלי

 . )כי הללו מובילים מים ממקור זה

ניתן להניח  .ומרחק החדירה לכל כיוון תלויים בעיקר בעונות השנה) לים או ההיפך מהנחל(כיוון מעבר המים  •

יש לציין כי  .קבועים בנחל מקורם בקשרים הידראוליים אלה- כי ריכוזי הנתרן והכלוריד הגבוהים והבלתי

 .בגלל חדירותו של החול למעבר מים, סכר חול בקיץ אינו מונע מעבר מים מהנחל לים

 הנחל איכות מי  . 3

  .לשנים האחרונותת איכות מי הנחל בדומה נחזרה על עצמה תמו 2009בשנת 

ניתן , במשך השנה נקודות דיגום 4נתוני הקוליפורמים הצואתיים ב  כל המרכזת את, המצורפת בהמשך, בטבלה

יט ומאפשרת המשך קידום התוכניות לש, במשך כל חודשי האביב והקיץ רמת הזיהום נמוכה יחסית: לראות כי

  .סירות בנחל

מהרמה , לעיתים גבוהות -  רמות הקוליפורמים הצואתיים, אחרים בחודשי החורף" עירוניים"בדומה לנחלים ו

עירוני  גשם וכן נגר, קולחים ממעלה הנחל/ זרימות שפכים    - הגורמים לזיהום זה  .המאפשרת שיט סירות

  .בנקזים

  :תחומי מספרים 3: בטבלה המצורפת

  מצב טוב  - ל מי נחל  "מ 100קוליפורמים צואתיים ב  1,000 עד  - צבע ירוק 

  מצב בינוני  -ל מי נחל "מ 100קוליפורמים צואתיים ב  10,000 ל 1,000בין   - צבע כחול 

  מצב גרוע  -ל מי נחל "מ 100קוליפורמים צואתיים ב  10,000מעל   - צבע אדום 

של  הממוצע הגאומטריי "נקבע ע) על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה(הרמה המאפשרת שיט סירות בנחל 

  . הדיגום האחרון

  .10,000  -סף עליון לחריגה בנקודת דיגום .   4,000  -תקן הממוצע הגאומטרי לשיט , בירקון

ע ולקבו –בהשתתפות משרד הבריאות הוחלט לאמץ גישה מחמירה ביותר , בדיונים שנערכו השנה בעיריית אשדוד

  .כאינדיקטור לזיהום, קוליפורמים צואתיים בלבד 1,000סף של 

  .במהלך השנה נכנסה עיריית אשדוד למהלך בחינה מעמיק של כל סוגיות הנוגעות בעתידו של נחל לכיש

, במטרה להביא את הנחל וסביבתו לאיכות המתאימה, תכנית אסטרטגית למניעת זיהום נחל לכיש :הוחל בהכנת

  .פנאי וטיול, שיט, נופש: גוון פעילות כמולמי, באופן קבוע

    .דיונים והמלצותתת ועדות מקצועיות ל 3ותחתיה עוד , הוקמה ועדת היגוי
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 - " מכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון"בהנדסה כימית ב  ,של סטודנטית מאשדוד האיגוד ליווה פרויקט גמר

  ".שפיעים על ריכוז החמצן בנחל לכישפרמטרים המ: "נושא הפרויקט.  שנעשה בהנחיית רכזת המעבדה

אך , על כך שאיכות המים בנחל היא טובה, תומכות את מסקנות ממצאי האיגוד לאורך השנים: מסקנות העבודה

על איכות של מי הנגר  ומיתטדיכוהשפעתם ה, וכן. נתונה לשינויים חדים כתוצאה מכמות המים הקטנה בנחל

גורמים לעלייה בלתי רצויה בערכי  -ומצד משני, רצויה בכלורידיםגורמים להורדה  - שמצד אחד: המים בנחל

  .COD -ו BODערכי , הקוליפורמים הצואתיים

החלש (אירוע הגשם הראשון . תאמו במדויק את ציפיותינו, השינויים שהתקבלו בקריאות החמצן במהלך היממה

  .לירידה בערכי חמצן המומסהביא כצפוי לעלייה בערכי מזהמים ו  - 14.9.09שירד ב  ,לעונה) יחסית

     

  נקודות בנחל לכיש 4תוצאות דיגום הקוליפורמים הצואתיים ב  :17 'ה מסטבל

            
 )ל"מ 100חיידקים ב ' מס( 2009ריכוז דיגום חיידקי קולי צואתי בנחל לכיש לשנת 

            
 הערות שפך  גשר אורט מרכז צפרות חוות לכיש תאריך דיגום

7.1.09 120 5,600 420 190   
 גשם 410,000 380,000 190,000 120,000 4.2.09
4.3.09 7,500 1,100 50 380   
1.4.09 10 10 10 10   
6.5.09 30 50 10 40   

12.5.09 40 710 70 80   
19.5.09 10 1,600 70 10   
25.5.09 90 40 30 10   
3.6.09 40 210 100 20   
8.6.09 30 200 20 20   

16.6.09 10 80 10 20   
22.6.09 20 280 80 10   
1.7.09 10 90 140 20   
6.7.09 20 110 10 10   

13.7.09 10 210 10 10   
20.7.09 130 20 110 10   
27.7.0913015010 40   
4.8.09 80 24,000 1,100 70   

11.8.09 30 680 50 240   
   80 6 3,500 24הבריאות. מ  18.8.09

19.8.09 90 27,000 720 60   
24.8.09 10 410 100 20   
26.8.09 440 120 90 30   
31.8.09 70 270 50 20   
2.9.09 450 490 30 10   
7.9.09 200 5,600 10 10   
9.9.09 210 30 20 40   
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 הערות שפך  גשר אורט מרכז צפרות חוות לכיש תאריך דיגום
גשם ראשון  22 16,000 38,000 54,000 14.9.09
16.9.09 4,900 3,700 750 70   
21.9.09 200 1,100 100 10   
23.9.09 30 110 100 30   
29.9.09 240 56,000 55,000 26,000   
7.10.09 1,200,000 2,500,000 900,000 1,100,000   
12.10.09 2,500 900 100 200   
19.10.09 100 3,600 90 70   
27.10.09 80 150 90 60   
11.11.09 480 370 1,100 210   
17.11.09 120,000 35,000 75,000 74,000   
24.11.09 70 12,000 50 120   
2.12.09 130,000 2,400 550 270   
9.12.09 260,000 140,000 55,000 170,000   
16.12.09 100,000 29,000 33,000 31,000   
21.12.09 1,300 5,000 10,000 4,000   
28.12.09 650 920 310 670   

   חיידקים 1,000 - תוצאה נמוכה מ *****
  חיידקים  10,000-ל 1,000תוצאה בין  *****
   חיידקים 10,000 - תוצאה גבוהה מ *****

  



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

48

 

   סביבה חקלאית
  

  
  הרפורמה במשק החלב

  
תשטיפים  או נדרשות הרפתות להסדרה סביבתית המונעת כל פיזור של  זבל , במסגרת הרפורמה במשק החלב

  .מהרפת אל הסביבה

.                   היו אמורות כל רפתות החלב להשלים את בניית התשתיות ולקבל רישיון עסק 2007עד לסוף שנת 

לא ניתן להשלים את , בתימורים) ח"מטב( חיים -טיפול בפסולת בעליהמפעל לבנייתו של ב כובכתוצאה מהעי

   .והרפתנים נאלצים לפזר אותו בצורתו הגולמית בקרקע, שכן יעדי פינוי הזבל מצומצמים, המהלך עד לסופו

  

  . רפתות חלב 27 :2009 ברחבי האיגוד פועלות בסוף שנת . )במושב בני ראם( נוספתאחת בשנה החולפת נסגרה רפת 

  .ומנהלת ההשקעות השיפוט יאת שלבעברו רפתות באיגוד השכל בטבלה להלן ניתן לראות 

    .וחלקן  בתהליך הסדרתו, חלקן בעלות רישיון עסק

ווה גורם הו קחיפ וכן,  הסביבה הגנתבשיתוף המשרד ל, האיגוד סייע להתקדמות בשלבי התכנון והאישורים

  .עריםמאשר בועדות בינוי 

  .על הרפתות באיגוד במאגר המיפוי הגאוגרפי בוצעה הכנת שיכבת מידע

  .ונתנו הנחיות לתיקון ליקויי תיפעול שונים, בוצעו סיורי ביקורת ודיגומי שפכים ברפתות

  

  .מצב התקדמות הרפורמה ברפתות האיגוד :18' טבלה מס

  9200סיכום  - תות ח רפ"דו                                                  
  

רפתותישובאזורית מועצה
 פעילות

שיפוט
 ומנהלת

התחלת
 בנייה

 
 עסק שיוןיר

ברנר. א.מ   1 1 1 1שילרקבוצת 
 2 6 6 6בניה 
 1 8 8 8 אלעזריבית 
  1 1 1 קדרון 

 1 1 1 1חייםחפץשורק נחל . א.מ
 1 1 1 1יסודות 
  1 1 1 ראםבני 
  2 2 2 חלקיהבית 

  2 2 2אביבכפר גדרות. א.מ
 1 1 1 1גליםניריבנה חבל. א.מ

 1 1 1 1יבנהקבוצת 
  1 1 1בית גמליאל 
  1 1 1 זכאיבן 
 8   27 13 כ"סה
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להשבחת עדר " בנק זרע"המשמשת כ ) שיאון(פרים ארצית להרבעה לרפתות החלב נמצאת באיגוד חוות  בנוסף

  .תות החלבברה אף היא שדרוג תשתיות ומבנים בדומה לרפשע, החולבות בארץ

  .גידול לבשרכו, עגלים כמקור התחדשות ותחלופה ברפת/מספר חוות גידול עגלותקיימות , כמו כן

  

  יהילולי פטם מטילות ורב

  .בשטח האיגוד פועלים עשרות לולים בצורות ובגדלים שונים

הפסיקו לשרוף פגרי : במושב בני דרום. יח ממשרפות הפגריםהמשיך האיגוד לפעול למניעת מטרדי עשן ור ,השנה

  . מקדמת רכישת מיכלים טמונים: יבנה' קב. עופות ורכשו מספר מיכלים טמונים

  .י משרדי החקלאות ואיכות הסביבה"המיכלים המוטמנים נמכרים ללולנים במחירים מסובסדים ע

  .    כל הלולים ברישוי עסק כדין הסדרתל האיגוד פועל, גידול עופות בלולים הינו עסק טעון רישוי

  
  יותאווז

  .צ על איסור מוחלט של פיטום אווזים"התקבלה החלטת בג 2006בשנת 

עברו הסבה לגידול , המפטמות שנותרו 2. המפטמות שפעלו במושב בן זכאי 4מפטמות מתוך  2כתוצאה מכך נסגרו 

  ).כמויות ואיכויות השפכים ולכן פחתו מאד , ללא הלעטה(אווזים  בצורת האכלה בלבד 

  .ונשארה אווזיית גידול אחת אווזיה נוספתנסגרה  2009בשנת 

קוח על הצומח יחידת הפי בשיתוף המפגעים הסביבתיים מהאווזיות שנותרומצום האיגוד מסייע לאכיפת החוק לצ

  .והמשטרה הירוקה ס"להגההמשרד  ,של משרד החקלאות )ח"פיצו(והחי 

  

  סוס בקרבת מגוריםיר

תוך התחשבות , להמשיך ולאפשר קיום החקלאות במקום :בנדון היא לניטור רעלים מדיניות האיגוד והמדור

תשומת לב מרבית לתנאים מטאורולוגיים בזמן  ,כמו כן. דישוןההדברה והמרבית מצד החקלאי ביישום חומרי 

  .ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות ,הריסוס

  .בן זכאי ומשגב דב: במושביםרה מריסוסי מטעים תלונות רחף חומרי הדב 2השנה טופלו 

ת ובשעובקרה מעקב  ,כמו כן, החקלאיםהנחיית מפגשים בשטח עם המתלוננים ו :כלל התלונות שתיהטיפול ב

  ).כולל בשעות לא שגרתיות(הריסוסים הבאים 

הסמוכים , דרוןלא התקבלו השנה תלונות מתושבי גדרה על ריסוסי מטעי הרמונים בק  - בניגוד לשנה שעברה 

     .לנושא בקרב החקלאיםוהטמעת המודעות  ,אנו רואים בכך עדות להצלחת הטיפול. אליהם

    .רכז סביבה חקלאית פועל בשיתוף מלא עם פקחי המדור לניטור רעלים במשרד להגנת הסביבה
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  פיזור זבל גולמי/  אתרי קומפוסט

בבני  ,בגן יבנה, בקרבת מגורים באשדוד בלתי מעובד-ר זבל גולמיהאיגוד טיפל במספר תלונות מפגעי ריח בשל פיזו

   .ובגדרהש "עי

מאתר קומפוסט מריחות סובלים גם , שבנוסף לריחות הזבל הגולמי  -בשכונות המזרחיות בגדרה : עיקר התלונות

  .ש נשגב"קדרון וממט

למטרדי ריח , לעיתים, גרםו ,תהמשיך לפעול ללא רישיון עסק וללא תשתיות אוטמו  - אתר הקומפוסט בקדרון 

  . לתושבי גדרה

תינתן : בפסק הדין שניתן נקבע כי  -ועבודה ללא רישוי עסק  זיהום קרקעא ברנר תבעה את בעל האתר בגין "מו

  .2010מרץ  15ל תאריך  עדארכה לבעל האתר לפנות את האתר 

עלה בידו למצוא שטח  2009סוף  לקראת. במהלך השנה קידם בעל האתר מספר חלופות להקמת אתר חדש וחוקי

  .מתאים מחוץ לתחום האיגוד

  .אין ברחבי האיגוד אף אתר מורשה להכנת קומפוסט, 2009סוף , בשלב זה

  
  שרפת גזם חקלאי

למעט מקרים חריגים בהם ( איסור שרפת גזם מוחלטתנכנסה לתוקף הנחיית משרד החקלאות על  2008בסוף 

  ).למניעת התפשטותן - מאשרים לשרוף גזם הנגוע במחלות 

  .רניתנים לחקלאים בהתאם לנתוני מרחק מישוב ותנאי מזג האווי) !בלבד(האישורים לשרפת גזם 

ח של משרד "בשיתוף יחידת הפיצו, תות גזם בלתי חוקיוכתוצאה משרפהאיגוד טיפל במספר אירועי מפגעי עשן 

  .החקלאות

  .ששורשיו נשרפו  - ותיק  בו נעקר פרדס, מושב מישר היו באזורהשנה התלונות  מרב

  
  רישוי עסקים

וכן להסדרתם של העסקים האחרים הפועלים ללא רשיון עסק , האיגוד פועל להסדרת העסקים בתחום החקלאי

  . בשטחים החקלאיים בשיתוף המועצות האזוריות

  

  יעדים

   .טיפול בפגרי עופות למניעת זיהום מי התהוםל פחים מוטמניםהמשך הוספת  –לולים . 1  

  .עסק שיונותיומתן ר הרפתותבכל קידום ההסדרה הסביבתית  –רפתות . 2

  .אתרים בלתי חוקייםומיפוי איתור  ,האתר בקדרון סגירת –אתרי קומפוסט . 3

  .הקמת משטח נוסףקידום   -משטחי מילוי ושטיפת מרססים . 4

  שימוש   , מזיקיםל ביולוגית ש ההדבר  -בחקלאות הגברת השימוש בחומרים ידידותיים לסביבה . 5

  .בקומפוסט במקום בזבל כימי   
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 פניות הציבור 
  .476  -2008 הפניות  שהתקבלו בשנת  בדומה  למספר ,פניות 496  התקבלו באיגוד   2009בשנת 

רכזים המקצועיים לטיפול ולחוות ת אצל רכזת פניות הציבור ועוברות לרוכזוכל הפניות המתקבלות באיגוד מ

. אמינות ובזמן קצרב, לטפל בכל פניה במקצועיותמטרת האיגוד  .דעת

. עוברת לטיפול  הגורם המוסמך, פנייה שמגיעה לאיגוד וטיפולה אינה בסמכות האיגוד

 
 לפי רשויות מקומיות 2009בשנת פירוט הפניות שהתקבלו באיגוד : 19 ' בלה מסט
 

רשות 
מקומית 

בני  שורק ברנר גדרות גן יבנה גדרהחבל יבנה אשדוד 
 ש"עי

כ"סה  
 

 496 5 7 8 13 24 29 113 297מספר פניות 
מכל  %

 הפניות
60%  23%  6%  5%  3% 2%  1% 1%   

 
 .באחוזים 2006-2009בשנים הפניות שהתקבלו באיגוד  גותפלהת: 16' מסתרשים 

 
 
 

 על פי חלוקה לנושאים 2009מספר הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת : 20' טבלה מס
 

רשות 
 מקומית

זיהום 
 אוויר

 זיהום מזיקים קרינה שונה שפכים פסולת מידע רעש
 קרקע ומים

 כ"סה

 297 12 2 13 11 15 14 17 45 168 אשדוד
 113 0 4 1 1 1 4 3 24 75 יבנה. ח

 29 0 2 0 1 0 1 0 7 18 גדרה
 24 0 1 2 2 1 0 0 8 10 גן יבנה
 13 1 0 0 1 1 2 0 2 6 גדרות
 8 0 2 0 1 1 0  0 4 ברנר

 7 0 0 0 0 1 0 2 1 3 שורק. נ
 5 0 1 0 2  1  0 1 ש"בני עי

' מס
 פניות

285 87 22 22 20 18 16 12 13 496 

 58%  17% 4.4%  4.4%  4%  3.6%  3.2%  2.4%  2.6%   

  2009שנת 

  2008שנת 
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 2009התפלגות הפניות בשנת  :17' תרשים מס

 

 
 

 טיפול בפניות התושבים עיריית אשדוד

 מספר הפניותדומה לב, מסך הפניות של האיגוד 60%פניות מתושבי אשדוד  המהוות  297התקבלו  2009בשנת 

 . 2008שהתקבלו בשנת 

 זיהום אוויר

 .זיהום אוויר וריחות רעיםשהתלוננו על פניות של תושבים  168איגוד אשתקד טופלו  ב

ריחות שריפה ודישון שטחים , רוב הפניות התייחסו לזיהום אוויר שנפלט מהמפעלים באזור התעשייה הצפוני

 .ריחות ועשן מבתי אוכל יטוביה ותלונות על מפגע-בים בתחום המועצה האזורית בארחקלאים ממוש

 רעש

רעש , רעש מכבישים, רעש ממקור תעשייתי: תלונות שהתייחסו לתחומים הבאים 45טופלו  2009בשנת 

 .62-64' בעמבפניות בתחום הרעש מובא פירוט הטיפול . רעש ממזגנים בעסקים, ממטוסים

 פסולת

תייחסו תלונות ש 14טופלו  2009במהלך שנת . 2008לשנת השוואה ב מחציתירד מספר הפניות ל 2009בשנת 

פחתו פניות התושבים על מפגע פסולת באזורי המגורים עקב החלפת הפחים .  למפגעי פסולת בנייהיקר עב

 .56בעמוד פירוט פעילות האיגוד בטיפול מפגעי פסולת ניתן לראות  .הישנים למכלים המוטמנים

 קרינה

 . תבדיקת קרינה מאנטנות סלולאריובבקשה ל, פניות בתחום הקרינה 13התקבלו  2009בשנת 

 מזיקים

  .על מטרדי יתושיםמתושבי אשדוד תלונות  2התקבלו באיגוד רק  2009במהלך שנת 

 שפכים

 .תלונות על הזרמת שפכים מעסקים לרשות רבים ועל  פריצות ביוב סניטרי ברחבי העיר 15התקבלו 

 

58%זיהום אוויר 

17%רעש 

מידע  
4.40%

פסולת  
4.40%

4%שפכים 

3.60%שונה 

3.20%קרינה 

2.40%מזיקים 

זיהום קרקע  
2.60%ומים 

זיהום אוויר

רעש

מידע

פסולת

שפכים

שונה

קרינה

מזיקים

זיהום קרקע ומים



53 
 

 

 ים ונחלים, זיהום קרקע 

 .זיהום קרקע וזיהום נחל לכיש, פניות תושבים בנושאי זיהום  ים 12טופלו  

 יבנה-א חבל"תושבי מטיפול בפניות מ

  ,גליםמתושבי מושב ניר פניות  97 :מתוכן  ,פניות מתושבי המועצה  113התקבלו  באיגוד  2009בשנת 

   .ממושב בני דרום יבנה ופניה אחת פניות מקבוצת 4, ת ממושב בן זכאיפניו 11

  . מתייחסות לזיהום אוויר ומטרדי רעש מאזור התעשייה הצפונית של אשדוד פניות תושבי ניר גלים

התייחסו למפגעים סביבתיים שנגרמו עקב ניהול אתר פסולת פיראטי בתוך הפניות מתושבי מושב בן זכאי 

 .י השכנים"משק פרטי ע

 .דרום התייחסו למפגעי ריחות שריפה בניפניות מקבוצת יבנה ו

 מ  גדרה"טיפול בפניות התושבים מ

אתר פניות על ריח שמקורו ב 18מתוכן , רהפניות מתושבי גד 29לטיפול האיגוד התקבלו  2009במהלך שנת 

פניות על יתושים ופניה על  2, פניות על רעש  ממזגנים ורעש מתחבורה בכביש 7, ב"ש נשג"קומפוסט וממט

 .אסבסטפסולת 

 מ גן יבנה"טיפול בפניות התושבים  מ

פניות על ריחות משטחים חקלאים אחרי  10 ןמתוכ, פניות מתושבי גן יבנה 24התקבלו באיגוד  2009בשנת 

פניות על מכת זבובים אחרי זיבול שדות  2, פניות על מפגעי רעש מטוסים ומזגנים 7, זיבול שדות ושריפת גזם

 .אסבסטעל פינוי פסולת  פניה אחתו

  מ גדרות"טיפול בפניות התושבים מ

 ,תלונות על זיהום אוויר עקב שריפת פסולת 6 ןמתוכ ,מתושבי המועצה פניות  13התקבלו  2009במהלך שנת 

 . ריסוס פרדסים בקרבת שכונת המגורים ועודפניה על , תחבורהונות על רעש ממכון החליבה ורעש משתי תל

 א ברנר"טיפול בפניות התושבים  מ

רוב התלונות התייחסו למפגע . פניות ממושב קדרון 7 ןמתוכ, פניות מתושבי המועצה 8התקבלו  2009בשת 

 . ב ושתי פניות על מפגע יתושים"ש נשג"ריחות מאתר קומפוסט וממט

 א נחל שורק"טיפול בפניות התושבים מ

 .ב"ש נשג"פניות מתושבי יד בנימין על ריחות ממט 5 ןמתוכ, 2009פניות במהלך שנת  7התקבלו 

 ש"מ בני עי"טיפול בפניות התושבים מ

 .פניות שהתייחסו למפגע ריחות ופסולת 5לו התקב

 

 

 

 םיעדי

. מתן מענה לפונים ברמת מהימנות גבוהה ובמסגרת זמן סביר. 1

 .יישום השימוש בתוכנה החדשה לרישום פניות. 2

. הדרושות טיפול מקיף וממושךמעקב אחר פניות . 3

, טיפול מהיר מתןלובמשרד להגנת הסביבה תוף פעולה עם אגפים שונים ברשויות מקומיות יש.4

. אמין ומקצועי   
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  פסולת 
  
  

  

  פסולת מעורבת 

תחנת מעבר זמנית לפסולת , א"באמצעות חפ, עיריית אשדודהקימה  2003באמצע שנת  "רתמים"פ "עם סגירת אס

   .גזם  לרשויות האיגוד ולרשויות נוספותהענה אזורי לטיפול בפסולת הביתית וותנת משנמעורבת 

הפסולת האורגנית הנקלטת בתחנה .  אשפה ביום טון 400וקולטת בממוצע כ "  אשדוד- איילות: "התחנה נקראת

  . באזור באר שבע" דודאים") פ"אס(אתר סילוק פסולת ל, בסוף כל יום עבודה, מועברת במלואה

  .מפונה לקיצוץ ומיחזור –בנפרד מהפסולת המעורבת הגזם הנקלט בתחנה 

  

בוצעה סלילת דרכים ותיקון . םמיון ושינוע גז, הוקם משטח לאיסוף. בוצע שדרוג בתחנת המעבר 2008בשנת 

למניעת התעופפות ניירות וניילונים , חודשה והוגבהה הגדר סביב רמפת פריקת הפסולת, תעלות לניקוז התשטיפים

  .קלים אל מחוץ לתחנה

דרכים בתחום התחנה נסללו , כמו כן. כחלק משידרוג התחנה, הוקמה נקודת שטיפת מכולות ומשאיות 2009בשנת 

  .בורות ושיבושי דרך נוספות למניעת

   

  :)טון( 2009בשנת  ברשויות האיגוד) כולל מיחזור(שנוצרה ופונתה  המעורבת הפסולת כ"סה :21' טבלה מס
  

תחנת רשות
מעבר 
-איילות
 אשדוד

פ "אס
חרובית 
שדות 
 מיכה

פ   "אס
 דודאים

בני 
 שמעון

פ   "אס
 דודאים

גני 
  הדס

פ "אס
 ברקת

אתר 
 רבדים

 

תחנת 
מעבר 
  יבנה

כ "סה
לת פסו

  )טון(

מספר 
תושבים  
 ברשות

כ "סה
פסולת 
לתושב 

ג "ק(
 )ליום

 1.59 211,300 122,344   +  +  +אשדוד

 1.75 19,100 12,178  +  +  +  גדרה
 1.68 18,800 11,529   +  +  + גן יבנה

בני 
 2,776  +    +  ש"עי

7,600 1.00 
חבל 
 3,685 +     +  יבנה

5,100 1.98 
 1.53 2,5174,500 +     + + גדרות
 2.33 5,6936,700 +     +  ברנר
נחל 
 2,555  +    + + שורק

6,000 1.17 

 1.60 279,100 163,277       כ"סה
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  באשדוד תוכנית אב לטיפול בפסולת
  

  .הוא אחד התוצרים מתוך תוכנית האב ללטיפול בפסולת באשדוד, המכרז לפינוי פסולת באשדוד

  .בכל הקשור למרכיבי איכות הסביבה, לפינוי פסולת בצוות הליווי והייעוץ למכרז ףהשתתהאיגוד 

  .2010פירסום המכרז צפוי בתחילת שנת 

" אשדוד -איילות"לשדרוג נוסף של תחנת המעבר  מפורטת תוכנית רד להגנת הסביבה להכנתשאושר סיוע המ

  . תחנת מעבר ממיינת והפיכתה ל

   1300- כיש  2009בסוף   -איכותיים ומודרניים " פחים מוטמנים"יושנים במ פסולתהוחלפו מיכלי אצירת 

  .ברחבי אשדוד" פחים מוטמנים"

  
  פסולת יבשה

  אתרי סילוק פסולת

  . פסולת יבשהלסילוק  אתר מורשה  אחדאף בתחום האיגוד אין  2009בסוף 

וכן פסולת , יתית יבשהפסולת תעשי, האתר פעל במשך מספר שנים בהם קלט פסולת בניין – "שריג"אתר 

  .אושרו בתכנית הסגירה והשיקוםהסתיימה ואף חרגה מהגבהים ש' ההטמנה בתא א.  אסבסט

ביצעה , שפשטה על האתר –נחשפה פעילותה החשאית של היחידה למאבק בפשיעה הכלכלית  30/8/2009בתאריך 

גר והוגשה תלונה מטעם המשרד האתר נס. והאשימה את הבעלים במספר סעיפי אישום סביבתיים, חפירות בשטח

   .להגנת הסביבה

, ממשיכה בערת פסולת פנימית. שנסגר לפני מספר שנים נערכו מספר סיורים, באתר בתחום אשדוד – ."א.א"אתר 

גרמו לפגיעה נוספת בשכבת הכיסוי , קבלני ברזל שחפרו באתר לצורך הוצאת ברזלים למיחזור. והוא חייב בשיקום

  .האיגוד פעל לסילוקם מהאתר. תולליבוי בערת הפסול

  .פסולת זו שמקורם בבערות ,על מטרדי ריח מתושבי ניר גלים  התקבלו תלונות רבות

נבחר משרד תכנון לצורך מיפוי הבערות והכנת  2009בסוף שנת . הליך שיקום האתר" התנעת"האיגוד סייע ב 

  . תוכנית לכיבויין

  

  מיחזור פסולת בניין

הלום  - וכן מפעל נוסף באזור התעשייה עד, זור התעשייה הצפונילמיחזור פסולת בניין באנפתח מפעל  2006במהלך 

החלופי  המושג באמצעות השימוש, בחיסכון בכריית מחצבים: יתרונם של מפעלים אלה הוא). באר טוביה. א.מ(

  . אגרגטים הנוצרים בתהליך גריסת הפסולתבעודפי העפר וב

  .התבררו כבעיתיים  -  של מפעל המיחזור לפסולת בניין, פן הפעלתוואו, מיקומו בסמוך לעסקים אחרים

       .2009פחתו המפגעים במהלך שנת , שנעשו בשיתוף מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה, לאחר פעולות אכיפה

  .ממשיכה להדאיג) היתר בניהבהם לא נדרש (בעיית השלכת פסולת הבנייה הנוצרת במהלך שיפוצים 

   ).פסולת יבשה(לטיפול בפסולת השיפוצים בעיריית אשדוד אימוץ הצעת חוק עזר עירוני בחנו  2009 בשנת

  .ותחנה מסודרת לאיסוף ופינוי פסולת רכבי טאוט הכבישים, בחנו הקמתה של תחנת מעבר לפסולת בנייה, כמו כן

   .ז"נתנו קנסות לקבלנים שנתפסו משליכים פסולת ברשות הרבים באזור פיתוח המגורים החדש ברובע י
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  שומשיםמ םצמיגי

את האחריות לפינוי ולטיפול בצמיגים  מטילה, "חוק מיחזור צמיגים משומשים"נכנס לתוקף  23/1/07בתאריך 

  .ל"מייבאות צמיגים מחוהאו /חברות המייצרות וה לעהמשומשים 

  . בחלק מהתקריות נמצאו ליקויים, האיגוד ערך מספר ביקורות בתקריות

 "אקוצמיג"ייבוא למיחזור במפעל /י חברות הייצור"ערוב התקריות באשדוד מפנות את הצמיגים המשומשים 

  .באשקלון

  

  )בישובים הכפריים ( תחנות מעבר לפסולת יבשה וגזם  

) להפרדה בין פסולת יבשה לגזם(בטון  תאישני מובנויות , צורני עברו שינוי בשנים האחרונותהתחנות המוקמות 

תפעול תחנות , השינוי בא להקל על הפרדת הפסולת במקור. קירות משלושה כיווניםבטון ו כוללים משטחה

  .מוקפים התאים בגדר גבוהה, מניעת התעופפות ניילונים וניירות אל מחוץ לתחנהלצורך  .המעבר

ולאסוף את , מעדיפים לוותר על תחנת המעבר, פר העוסקים בחקלאות הולך וקטןבהם מס, בחלק מהישובים

השיקול נתון בידי . או ממכולות הפזורות בישוב, מנוף -בעזרת משאית הפסולת היבשה והגזם מצדי הדרכים

  .הרשות המוניציפאלית בהתאם לאופי הישוב

  .פעול מיטבינערכו ביקורות שוטפות בתחנות המעבר ונתנו לרשויות דגשים לת

והמיפגע בעל המחלבה אותר  –בתחנת המעבר במושב בניה התגלתה פסולת שאריות ייצור גבינות בניגוד להנחיות 

  . הופסק

  

  מפגעי פסולת

פקחי , תברואני הרשויותאיגוד ערך סיורים לאיתור מוקדי פסולת חדשים תוך שתוף פעולה עם רכז הפסולת ב

  .ביטחון בישובים הכפרייםהורכזי  אשדודב בפקחי השיטור המשול ,המשטרה הירוקה

  .מפגעי פסולת בהן ניתן היה לאתר את המקור מספרבמהלך השנה החולפת טופלו 

 רשות המוניציפאליתלהפסולת פינוי לאחריות ה ברהע, או המקור ,לאתר את המשליךהיה ניתן  במקרים בהם לא

  .)או לאדם המחזיק בשטח(

, בשיתוף המשטרה הירוקה ,באזור אשדוד" חוק שמירת הניקיון"ך מבצע אכיפת נער, בעקבות מידע שהגיע לאיגוד

  .וזרועות מודיעין נוספות

בשיתוף , בעיקר באזור המושבים השיתופיים ניר גלים ובני דרום, טופלו מספר תלונות שמקורן בשרפת גזם חקלאי

  .ח במשרד החקלאות"עם יחידת הפיצו

   .תית בעבירות השלכת פסולת מרכבים ברשות הציבוראנו מזהים ירידה משמעו, באופן כללי

  . איגודה יי רכז"ע 1984 - ד"התשמ, חוק שמירת הניקיוןעל עבירות  חות"דו 8הוגשו  2009 בשנת

  
  סוללות משומשות –פסולת רעילה 

  
ויות חנ, חנויות צילום: איסוף סוללות משומשות במוקדים שונים ברחבי האיגודל םהאיגוד המשיך והוסיף מכלי

במטרה להוציא את הפסולת הרעילה מזרם הפסולת הביתי ולמנוע את זיהום ', בתי ספר וכד, מרכזי קניות, חשמל

  .מי התהום
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 מעת לעת המפונות, המכיל שלוש חביות גדולות" מחסן סוללות משומשות"לצורך איסוף הסוללות נבנה באיגוד 

  .לאתר סילוק פסולת רעילה ברמת חובב

בגלל מיעוט הפינויים , טון 1-3בין :  יש שונות גדולה בכמות הנאספת מידי שנה(  .טון 2.74 ונפו – 2009בשנת 

  ).משקלו הגדול של כל פינויבגלל ו, בשנה

  .האיגוד אוסף את מכלי איסוף הסוללות המשומשות מכל נקודה לפי קריאה 

  .נקודות האיסוף התרבותבשל , תהתקשרנו עם חברה חיצונית האוספת עבורנו את הסוללות המשומשו 2009בשנת 

  

  ).מוסדות חינוך  כולל(נקודות האיסוף בכל רשות ) מספר(ריכוז : 22' טבלה מס

  
מספר תחנות רשות

102 עיריית אשדוד

46 מועצה מקומית גדרה

4ש"מועצה מקומית בני עי

7מועצה מקומית גן יבנה

5מועצה אזורית חבל יבנה

13 מועצה אזורית ברנר

3 ועצה אזורית גדרותמ

3מועצה אזורית נחל שורק

184 כ"סה

  
  08-8519512: לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי האיגוד בטלפון

  http://www.envashy.co.il: וכן באתר האינטרנט של האיגוד
  
  

  יעדים
  
  .מבצעי אכיפה על משליכי פסולת. 1
  
  ".שדודא-איילות"פיקוח על תחנת מעבר לפסולת מעורבת . 2
  
  .ת הצפוני באשדוד"באזה ,של תחנת מעבר קבועה לפסולת מעורבת סדרתהוה הניעוץ ופיקוח על תכנו, ליווי. 3
  
  .)הסרת המפגעים שהתגלו/פעולות שיקום( "שריג" יבשה פ"על אס מעקב. 4
  
  .פיקוח על תחנות המעבר לפסולת יבשה וגזם במגזר הכפרי .5
  
  .)יוע ובחקירת המשטרה הירוקהבס(איתור וחיסול מפגעי פסולת . 6
  
  .או פיתרון אחר לפסולת זו, באשדוד) פסולת יבשה(קידום חוק עזר לטיפול בפסולת שיפוצים . 7
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  קרקעות מזוהמות ומי התהום

  .הוגברה הפעילות בנושא בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה 2009בשנת 
  

  .קרקעות מזוהמות – פעילות האיגודפירוט  :23' טבלה מס
    

או /שם העסק
  מיקום האתר

  
  או/מהות העסק

  האתר אפיון

  
  סטטוס סקר קרקע

  
  הערות

  
  
1  

  
  נמל אשדוד

  
  תחנת דלק

ית נדרש להגיש תוכנ
  .לסקר קרקע

  

סירוב לבקשה לרישיון עסק עקב אי 
מניעת זיהום (עמידה בתקנות המים 

  .1997- ז"התשנ, )תחנות דלק)(מים
אושרה לביצוע תוכנית   תחנת דלק  ש בני ברית"סד  2

  .סקר גזי קרקע
בשטח התחנה הותקן קידוח ניטור מי 

  י רשות המים"התהום ע
3    

  פז ניר גלים
  

  תחנת דלק
ות סקר בהתאם להמלצ

קרקע נקדחו קידוחי 
  ניטור למי התהום

' ז20הוגש צו לתיקון מעוות לפי סעיף 
  .1959 –ט "התשי, לחוק המים

4    
  אוסקר

  
  תחנת דלק

להגיש תוכנית  נדרש
  .לסקר קרקע

סירוב לבקשה לרישיון עסק עקב אי 
מניעת זיהום (עמידה בתקנות המים 

  .1997- ז"התשנ, )תחנות דלק)(מים
  תחנת תדלוק  רכבת ישראל  5

  פנימית
אושרה תוכנית לביצוע 

  .סקר קרקע
הסדרת התשתיות בהתאם לתקנות  

, )תחנות דלק)(מניעת זיהום מים(המים 
  .1997- ז"התשנ

  תחנת תדלוק  אקרשטיין  6
  פנימית

קרקע מזוהמת ק "מ 6
לאתר פסולת  ופונ

  .דודאים לכיסוי

תחנה חדשה עם משטח  הוקמה
  .לקדלוק אטום המחובר למפריד הדית

- הובלות אשדוד  7
  ניר גלים

  תחנת תדלוק
  פנימית

לפרק תשתיות ולפנות קרקע  נדרש  בוצע סקר קרקע
  מזוהמת

  ניר - חוף אשדוד  8
  גלים 

ש לפרק תשתיות ולפנות קרקע רנד  .בוצע סקר קרקע  מוסך
  .מזוהמת

ק "מ 200אושר פינוי   קוי דלק  כ אתגל"תחה  9
  .קרקע

  מתניקוי שטח ופינוי קרקע מזוהבוצע 
  .דלק ואחרי פיצוץ בק

 ממיסיםמחזור   פטרוכים 10
  וניקוי אבקות

להגיש תוכנית  נדרש
  .לביצוע סקר קרקע

  
סקר  עקב סגירת המפעל נדרש לבצע

שטח אחסון   .מ.ר.פטרוכים ד 11  .קרקע ולשקם את השטח
לחומרי ייצור של 

  םימפעל פטרוכ

להגיש תוכנית  נדרש
  .להשלמת סקר קרקע

12   
  
  

 תחנת הכח
  אשכול

  מאצרה למיכל
  למיכל דלק

  ,סקר נדרש עקב פירוק מיכל סולר  .בוצע סקר קרקע
  .לא נמצא זיהום

בוצע סקר קרקע באתר   םמ חירו"אתר מחז 13
  .מ"לפני הקמת מחז

  

  
  .ק קרקע מזוהמת"מ 600לפינוי  ואושר

אתר לאחסון  14
  ס"מפסולת חו

שש לזיהום עקב  אחסון פסולת ח  אושר סקר קרקע
  .על קרקע חשופה ס"חומ

 ייצור חומרי  אגן כימיקלים 15
  הדברה

להגיש סקר גזי  נדרש
  .קרקע

  

י החומרים "ע ניגרם זיהום מי התהום 
-הנמצאים בתהליכי ייצור של המפעל

  .אורגניים ממיסיםחומרי הדברה ו
אתר לבניית בית   מגן הלב 16

  הספר
  

א ל. האתר נמצא באזור חשוד לזיהום  .קרקע  יבוצע סקר גז
  .קרקע יבסקר גז נמצאו חריגות

  
17  
  

קרקע מזוהמת 
באזור חולות 

. צ.נ- .ת.מצפון לא
170150,640700  

  
  אזור דיונות

סילוק פסולת  נדרש
  .וביצוע סקר קרקע

בוצע אפיון אנליטי של הפסולת 
  .שנשפכה בחולות תהתעשייתי
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או /שם העסק

  מיקום האתר

  
  או/מהות העסק

  איפיון האתר

  
  עסטטוס סקר קרק

  
  הערות

  
  

18  
  
  

19  
  
  

20 

  
  

מסוף - פי גלילות
  הדלק

  
  

מי  אגן החדרת
  נגרה

בוצע ניקוי ופינוי קרקע 
בתעלת הניקוז ובאגן 

  .החדרהה

ון קרקע מזוהמת פונתה לשריפה ט 324
  .נשר רמלה במפעל

  
  

  226אזור מיכל 
בוצעו בדיקות קרקע 
  .לאיתור כתם הזיהום

קידוחי ניטור לשאיבת עדשת הותקנו 
  .הדלק

  
  230אזור מיכל 

בוצעו בדיקות קרקע 
  .לאיתור כתם הזיהום

הותקנו קידוחי ניטור לשאיבת עדשת 
  .דלק

  
21 

  קרקע מזוהמת
 ניסהכלפני ' מ80-כ

  למסוף פי גלילות

בצמוד ק "מ 200- כ
  .הנפט' ברח לכביש

ניקוי שטח ופינוי  נדרש
  .קרקע

  .האגף הנושא הועבר להתייחסות

22  
  

23 

  
בית זיקוק 

  אשדוד

ערימות קרקע שנחפרו לורך הקמת   .נדרש דיגום הערימות  ערימות קרקע
  .מיכל חדש בשטח שאינו חשוד לזיהום

שטח הקמת מיכל 
  חדש לאחסון גלם

  .נדרש כתנאי מקדים להיתר בנייה .נדרש להגיש סקר קרקע

  
24 

  
  סחר. מ.צ.נ

מפעל לייצור שמני 
לק סיכה ותוספי ד

  .ושמן

להגיש תוכנית  נדרש
  .לביצוע סקר קרקע

תשתיות חשד לזיהום קרקע עקב 
תנאי רישיון בלקויות שאינן עומדות 

  .עסקה
  

25 
  

  חיש צח
  

 .מכבסה לניקוי יבש
להשלים סקר קרקע  נדרש

בהתאם לממצאים 
שהיתקבלו בסקר גזי 

  .קרקע

  
  .הום קרקעיקיים חשד לז

  

  :מערכת ניטור מי תהוםאתרים בהם ממוקמת  :24' טבלה מס

  
או מיקום /עסקשם ה

  האתר

  
  או/מהות העסק

  איפיון האתר

  
  מערכת ניטור מי התהום

  
  ניטור מזהמים

  
1 

  
 בית זיקוק אשדוד

  
  ייצור דלקים

 26כוללת  מי התהום מערכת ניטור
מים מזוהמים נשאבים ועוברים . ידוחיםק

   .למתקן הפרדת השמנים

  
  MTBE, דלקים

  
2 

  
  פי גלילות

  
  מסוף הדלק

  

 20- מערכת ניטור מי התהום כוללת יותר מ
קידוחים הקידוחים בשטח המסוף ושלוש 

אבים מים מזוהמים נש. מחוץ לשטחו
  .נים לאתר ליפודןופומ

  
  MTBE, דלקים

  

 10- ד כוללת כ"ניטור בשטח קממערכת   קו מוצרי דלק  ד"קמ 3
  . קידוחי ניטור מי התהום

  MTBE, דלקים

  
4 

  
  יונקס

דלק ליצוא מיתקן ה
  נפט לנמל אשדוד

מיכלים הקידוחי ניטור בחוות  4הותקנו 
  .תשטיפיםובצמוד לבור לאיסוף 

  
  .דלקים

הותקן קידוח ניטור באזור חוות מיכלי   תחנת דלק  ש בני ברית"סד 5
  .דלקה

  MTBE, דלקים

  
  
  
5  

  
  
  

  
  
  

  אגן כימיכלים

  
  

ייצור חומרי 
  הדברה

 10- מערכת ניטור מי התהום כוללת כ
מחוץ לשטח נמצאים רובם שב וחיםקיד

בצמוד  בשטחוקידוח אחד נקדח . המפעל
מים מזוהמים . טיפול בשפכיםהלמתקן 

עוברים טיפול , פקההנשאבים דרך קידוח ה
במערכת מסנני פחם פעיל  וחוזרים למפעל 

  .התעשייתייםלשימוש בתהליכים 

  
  

, חומרי הדברה
  ממיסים אורגניים

  

קידוח ניטור אחד הותקן בשטח המפעל   תמחזור עופר/עיבוד  הקורנס 6
  .תפעוליות הת בצמוד לבריכו

מתכות וממיסים 
  אורגניים

  .הותקנו שני קידוחי ניטור  אתר פסולת בנייה  ג"שרי 7
  

 ממיסיםמתכות ו
  אורגניים
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  .ת.צפונית לא, שפיכת פסולת תעשייתית באזור החולות:  11' תמונה מס

  

  

  

  .קידוח ניטור אגן   :12 'תמונה מס                                

  םיעדי
  .הגורמים לזיהום קרקע ומיםהאכיפה על העסקים   הגברת



בסמכות 
, י בטון

 בעיריית 

 A,B,Cסיווג 

  

  .ידיעה

עתיד 

שב( Cם לסוג 
מפעלי, סכים

רישוי עסקים 

ות הפניות לס

 

  .וד
ופנו לאיגוד לי

בלה והמידע ע

A

B

C

אחר

קים המסווגי
נות עסק למו

ממחלקת ר ק

התפלגו. 2008

י האיג"שר ע
ופריטים שהו

ס רוכזו לטב"

 

  קים

ות עסק לעסק
נאים לרישיונ

ת רישיון עסק

8משיך משנת 

פריט המאו - 
ו ת הסביבהגנ

"ת איכהיחסו

2. 
.2010ך שנת 

  .מי האיגוד

48

61 

ישוי עסק
  

אים לרישיונו
רת זו ניתנו ת

טיפול בבקשות

טיפול בהם המ

- C.  הסביבה
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  רעש

  

  .טיפול בתלונות על  מטרדי רעש

  .2008בשנת  על מטרדי רעש לעומת התקופה המקבילה המתלוננים מספר בנרשם גידול   2009בשנת  

  . תלונות 51לעומת  תלונות  87

על מטרדי רעש מפעילות המפעלים שבאזור התעשייה באשדוד  ,תושבי ניר גליםהעליה נובעת מריבוי תלונות 

  .ת הכוח אשכול בפרטכלל ומאגן ותחנב

  

  .פעילות להפחתת הרעש מהמפעלים

סיורי לילה ומדידות יזומות במושב ניר גלים ובתחום  ו צעוב להגנת הסביבהבשיתוף  מחוז דרום של המשרד 

  . של המתלוננים" לפי קריאה"כמו כן בוצעו מדידות בזמן אמת   , באשדוד אזור התעשייה

  מפעל אגן .1

מבוצעים בשטח המפעל עבודות  בעקבות הסקרמקורות רעש במפעל סקר ך מפעל אגן ער ת האיגודעל פי דריש

 .המפעל הגיש בקשות להיתרי בנייה , לצורך הקמת  המיגון במקומות בהן נדרש היתר בנייה ,למיגון אקוסטי

המפעל התבקש לכלול בתוכנית המיגון גם את המתקן החדש . האיגוד העביר את חוות הדעת לועדת התיכנון

  .לייבוש בוצה

   ברת החשמל  תחנת אשכולח. 2

  .בזמן הפעלת יחידות הייצור בתחנה נשמע רעש חזק מאוד

לחוק  2כנגד החברה התראה על הפרה לכאורה של סעיף הוצאה , 1961א "התשכ, פגעיםמבהתאם לחוק מניעת 

ע לאדם המצוי בקרבת אם הוא מפריע או עשוי להפרי, בעניין גרימת רעש חזק או בלתי סביר מכל מקור שהוא

  .מקום או לעוברים ושבים

 , 31/12/2010התקין משתיקי קול ליחידות הייצור עד לתאריך תכנן ולבתגובתה להתראה התחייבה החברה ל

ובמקביל הונהג בתחנה משטר תפעולי להעתיק משתיקי קול מאתר אחר של החברה ולהתקינם בתחנת אשכול 

  .דות הייצור ככל הניתןמיוחד לפיו נמנעת התחנה מהפסקת יחי

  .ציבור המתלוננים עודכן לגבי הפעילות באגן ובתחנת הכוח

  אלתא–אשדוד ' תלונות מתושבים ברובע ז.  3

מהנדס . ביחד עם נציג המתלוננים בתחומי המפעל  משותף  פגישה וסיור התקיימה 2009בחודש פברואר 

   .ת מאזלא התקבלו תלונו.  המפעל  הבטיח לטפל בגורם למטרד הרעש

  אשדוד -מפעל שלי מתכות. 4

ות מהתקנים וסוכם שנוזמן גביום המדידה לא נמדדו חרי .בוצעו מדידות מפלסי רעש במשרדי המתלוננים

   .למדידה נוספת בהתאם לקריאה של המתלוננים

  מעדנות–תלונה מתושב גן יבנה . 5

  .ובחגיםשבוע המפעל יקפיד על כיבוי המערכות העלולות לגרום למטרדי רעש  בסופי 
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  מכבישיםרעש 

בארץ חוק או תקנה מחייבת המגדירים את מפלס הרעש המרבי המותר  מיםלכל הפונים הוסבר שלא קיי

  ."קריטריונים לרעש מדרכים"מתנועת כלי רכב אלא רק  

  .וספירות כלי רכבבבתי המתלוננים בוצעו מדידות מפלסי רעש 

ו חריגות מהמפורט דדמדידות לא נמימי הב. 40' מסמכביש התקבלו תלונות על רעש תחבורה  - גדרה

  .בקריטריונים

ורעש מרכבים הנוסעים במנהרה  אלטלנה ' שד/מנחם בגין' שד התקבלו תלונות על רעש בצומת סואן -  אשדוד

תוצאות המדידות הועברו למהנדס עיריית אשדוד עם המלצה לקיום סקר מקיף שיכלול  -  במרכז הסיטי

  .המלצות להפחתת הרעש במקום

קריטריונים לרעש "לא נמדדו חריגות מ .41' תלונה על מטרדי רעש מכביש מסהתקבלה  - מישרמושב 

  .יבוצעו מדידות נוספות לאחר הרחבת הכביש .ביום המדידה"  מדרכים

קריטריונים לרעש "הלא נמדדו חריגות מ. 7' על מטרדי רעש מכביש מס ותתלונהתקבלו  - ימיןמושב יד בנ

  .המדידה מיבי"   מדרכים

 יבוצע, ביום המדידה"   קריטריונים לרעש מדרכים"לא נמדדו חריגות מ .רעש תחבורה ברחוב הרצל -  גן יבנה

  .מדידות נוסף סבב 

  

  עסקים

בעלי מחלק ' וכד מגרסות ,דחסני אשפה ,מעלית משא, קומפרסורים ,רוריממערכות ק על רעשתלונות  התקבלו

נשלחה בקשה פלו ולגבי העסקים שלא ט. בתי העסק טיפלו במטרדי הרעש  לשביעות רצון המתלוננים

  .פיקוח להמשך טיפול להסרת המפגע /למחלקת רישוי עסקים

  

   מוזיקה רועשת

פעילות בגני   ,מכוני כושר, מועדון נוער ,ועים בבריכות שחייהקיום אר ,על רעש מאזורי בילוי תלונות התקבלו

  .וארועים בבתי כנסת  ילדים

שחל בהם איסור מוחלט להשמעת  ,תלונות לגבי מקומות בהם נשמע מטרד הרעש בשעות הלילה המאוחרות

  .לטיפול ואכיפה באמצעות הפיקוח העירוני ומשטרת ישראל הועברו ,מוזיקה

  , )מניעת רעש -  עבירות קנס(צו הסדר הדין הפלילי "מות לשוטרים בנושא באיגוד התקיימה השתל

  .למול האיגוד ,לתאום פעילות אכיפת נושאי מניעת מטרדי הרעש בע איש קשר ייעודיונק 2000ס "התש

המתריעים על גרימת מטרדי רעש עם  ,עסקיםלמנהלי ה בשאר המקומות בוצעו סיורים ונשלחו מכתבים

  .שוי העסקים להמשך הטיפול להסרת המטרדהעתקים למחלקת רי

תלונות על מטרדי רעש מארועים בבריכת מועדון הכושר סטאר סנטר הועברו למחלקת רישוי העסקים עם 

  .בקשה של האיגוד לקבלת נספח אקוסטי כתנאי למתן רישיון עסק למקום
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  שונות

האיגוד פנה לנציגי  . וף באתר בנייהמטרדי רעש מהפעלת גנרטור לאספקת חשמל למנ - באשדוד תר בנייהא

לאחר חיבור  . הבנייה ולחברת החשמל בבקשה לזרז ככל הניתן את חיבור אתר הבנייה למתח הרשת' חב

  .האתר פונה הגנרטור מהמקום

  

בבית המתלוננים נמדדו  מפלסי רעש החורגים מהמותר בחוק בזמן הפעלת  - אשדוד' יג עמכון ביוב ברוב

ה עם תוצאות המדידות למהנדס התפעולי ולאחריו בוצע שיפוץ במכון אשלח מכתב התרנ .המשאבות במקום

  .למתלוננים הוצע לבצע סבב מדידות נוסף במידה והמטרד לא הוסר. כולל אטימת הגג

  

בקשה באיכות הסביבה מחלקת רישוי עסקים ו נשלח מכתב למנהל -  מטרדי רעש ממרססים בבני ראם

  .07:30-09:30על שעות הריסוס   ידלהקפ

  

   .בתים פרטיים

לכל המתלוננים  נשלח חומר המפרט את  .'נביחות כלבים וכד ,הפעלת מוזיקה ,שיפוצים, פניות  בנושא מזגנים

  . לאקוסטיקאים מקצועייםדרכי פעולה  והפנייה   ,תקנות החוק
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  )מכוני טיפול בשפכים(ם "ומטשי םשפכי

  כללי

  .בשטח האיגודבארץ ומשק המים והשפכים וצרכי השפכים באיגוד מוכתב על ידי מבנה  הטיפול בנושא

. להשקיה חקלאית, ברמה זו או אחרת אחרי טיפול, השפכים הנוצרים בשטח האיגוד משמשיםכל , עקרונית

  .או לנחל לים ,בהיתר, עודפי קולחים והם מוזרמיםום עדיין כייש , בעונות מסויימות ובתנאים מסויימים

איכות  בדיקות של :המעקב כולל. בתחומובשפכים ש מכוני הטיפולאחר פעילות שוטף האיגוד מבצע מעקב 

  .טיפול בשפכיםהתקין של מתקני ה םתפקוד אחרמעקב ו, ת הקולחיםיואיכובדיקות של , םהשפכים הגולמיי

ברחבי  תורמים שפכי תעשיה למערכות הביובש ,דירה של פיקוח וביקורת על מפעליםספעילות האיגוד מבצע 

המשרד להגנת , שמבצעות רשויות האיגודאכיפה האיגוד משולב עם פעילויות י "עצע והפיקוח שמב. האיגוד

  . ומשרד הבריאות, הסביבה

י איכויות השפכים והקולחים אחרהשוטף המעקב המאמצים מול מפעלים ספציפיים לפי ממצאי האיגוד מרכז את 

  . שים"במט

ש המקבל את "מצבו של המט: תוך התייחסות להקשר הכלליגם הוא  התעשייתייםהטיפול במקורות הזיהום 

וסוג היעדים , )'וכד בריכות, מאגר(שלבי ביניים עד לשימוש , סוג החקלאות המשתמשת בקולחים, שפכי המפעל

  ).  אקוויפר, נחל, ים(את השפכים  לקבלהאחרים שעלולים 

תקנים ומספרם של המ ,בשטח המפעלהפועלים טיפול - ש לציין כי למפעלים רבים בשטח האיגוד יש מתקני קדםי

   .להועאלה ה

  . ביחס לשאר הפעילויות בנושא שפכיםבסדר עדיפות גבוה נמצאים בשפכים מכוני הטיפול 

  

  שפכי תעשיה

  עבודה שוטפת 

  :סוגי פעילות 3ר על העבודה מול המפעלים מתבססת בעיק

  בדיקות שפכים. 1

  .י צוות האיגוד"נערכות ע: בדיקות איגוד - 

  .ש אשדוד"י הקבלן המפעיל את מט"המופעל ע, משנה- י קבלן"נערכות ע: ש"בדיקות מט - 

 .דיגומי שפכי תעשיה על ידי האיגוד או על פי דרישתו 200 - כ 2008כ נערכו במהלך שנת "בסה
  סיורים בשטח. 2

  .להכרת מפעלים חדשים: י היכרותסיור - 

 .ולוידוא ביצוע שיפורים שנדרש: וסיורי פתע סיורי ביקורת - 
  .ואזרחים, רשותפקחי , המפעל עצמו: מתבצעים לפי קריאות המתקבלות מגורמים שונים: סיורים לפי קריאה - 

  ביקורת תקופתית. 3

  .שיוןיים על פי הרכולל דיווחי המפעל המחויב, שיון עסקיביקורת עמידה בתנאי ר - 

  .ביקורת על פינויי פסולת נוזלית ווידוא שהיא מפונה על ידי קבלנים מורשים ואל יעדים מורשים - 

  . כולל ניתוח והערכה של תרומת הזיהום התקופתית שלו, מאסה של מים ושפכים על המפעל- ביצוע מאזן - 
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  מפעל השיפור הטיפול בשפכי 

  :ם בעייתיים הםשלבי הטיפול במפעל בעל זרמי שפכי

 .זיהוי המפעל כגורם בעיה  .א

 .הגדרת הבעיה  .ב

 .י המפעל"מציאת פתרונות ע  .ג

 .פיקוח על יישום נאות  .ד
  

  2009התקדמות במהלך שנת 

  :בכמה אופנים ,2008ביחס לשנת , שופרה האכיפה על איכות שפכי המפעלים 2009במהלך שנת 

  .מספר רב יותר של סיורים .1

  .ח ואכיפההכנסת מפעלים נוספים למעגל פיקו .2

 נגר עילי / מפעלים עיקריים שטופלו או נבדקו במהלך השנה בהיבט שפכים 
  . 2009מופיעים המפעלים שהיו במרכז הפעילות בתחומים אלה בשנת  :25' מסטבלה 

  נושא מטופל  תחום עיסוק המפעל  מקום  המפעל  
  נגר , שפכים  ייצור הרביצידים וחומרי ריח אשדוד  אגן כימיקלים  .1
  שפכים  ציפוי מתכתאשדוד  ילגון מצפאא  .2
  שפכים   ייצור מוצרים קוסמטיים אשדוד  אינטרקוסמא  .3
  נגר, שפכים  מוצרי בטון יצוק אשדוד  אקרשטיין  .4
  נגר עילי, שפכים  ייצור מוצרים קוסמטייםאשדוד  ארמן  .5
  שפכים  זיקוק נפטאשדוד  פז בית זיקוק אשדוד  .6
  שפכים  ר חלב וגבינהייצואשדוד  גבינות הכפר  .7
  נגר עילי, שפכים  התכת עופרת/השבת עופרת ממצברים  אשדוד  הקורנס  .8
  שפכים  מוצרי מזוןאשדוד  התקוה  .9

  שפכים  שמן מינרליאשדוד  חי הפצה .10
  שפכים  )ציפוי, חריטה, יציקה(ייצור ברזים אשדוד  חמת .11
  שפכים  יייצור חומרי ניקוי לשימוש רפואאשדוד  טבע מדיקל .12
  נגר עילי, שפכים  איסוף והתכת מתכות אשדוד  יהודה פלדות .13
  שפכים  מוצרי מזוןאשדוד  ישראגל .14
  נגר, שפכים  מוצרי מזון  בני דרום  כד בני דרום .15
  שפכים  )ייצור ואריזה(כימיקלים אשדוד  כימגת .16
  שפכים  )ייצור ואריזה(כימיקלים אשדוד  כימילאב .17
  שפכים  )שינוע(כימיקלים אשדוד  ורכימיכל .18
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 )שים"מט(מכוני טיפול בשפכים 
  

  )אשדוד(ש אשדוד "מט

יום הם /ק"מ 2,500 - מתוכם כ, )ק שפכים ליום"מ 35,000-47,000 -כ(ש אשדוד קולט את שפכי העיר אשדוד "מט

  . ש אשדוד תורמי שפכים חקלאיים"אין למט). ש"מנפח כלל השפכים המגיעים למט 8-10% - כ(שפכים תעשייתיים 

  עם שלושה מודולים המטפלים , "קרוסל"אנוקסית בתצורת /ש הוא מערכת בוצה משופעלת אירובית"המט

  .  ומסולקת לשימוש חקלאי, נסחטת, בוצה עודפת מעוכלת אנאירובית. יום כל אחד/ק"מ 12,000 - בכ

  .עם אפשרות להכלרה, ש הם באיכות שניונית טובה בדרך כלל"קולחי המט

מאגר ("והם מוזרמים למאגר משתמשי קולחי אשדוד , ש מיועדים להשקיה חקלאית"רוב קולחי המט

 ומתבצעת הזרמת, בחלק מחודשי השנה אין ניצול מספיק של המים. וממנו לשימוש חקלאי") המשתמשים

  . ש"של המט" המוצא הימי"דרך , )באישור(קולחים לים 

הם בעלי אופי . עומסי חנקן ועומסי מלח, מבחינת עומסים אורגניים" קשים"שפכי אשדוד הגולמיים הם שפכים 

הגורמים לעתים (חומרים אורגניים נדיפים , ומכילים כמויות גדולות יחסית של מתכות כבדות, תעשייתי בולט

והם מתאפיינים , )דלקים(וכמות גבוהה יחסית של נגזרות שמן מינרלי , )ת ותפקודית בביומסהלפגיעה ויזואלי

  . בחריגות רבות בערכי המוליכות וההגבה

ש התמתנו במהלך השנה האחרונה בעקבות הגברת האכיפה "החריגות והתנודתיות של השפכים הנכנסים למט

  .   וסגירת מפעלים בעל פעילות חריגה, שיפור מערכות טיפול קדם במספר מפעלים, הסביבתית

שלמרות כמותם הקטנה יחסית הם למעשה הקובעים , השפכים התעשייתיים בעיר הם בכמות ובאיכות כזו

כמו כן קיימים בעיר מספר יצרני שפכים תעשייתיים גדולים . ש"השפכים שנקלטים במט" חוזק"העיקריים של 

או בתחום של , אם בתחום של עומס אורגני, ש"משמעותי על המט שמהווים כל אחד בפני עצמו גורם משפיע, מאד

  .  מלחים

שפכי התעשיה הם למעשה הגורם , ש"היוצא מהמט –" קולחים" –בתוך מכלול הזרם של שפכים מטופלים 

כמעט בגדר , איכותית, בעוד שהשפכים הסניטריים הם, העיקרי הניתן לשינוי על מנת לשפר את איכות הקולחים

  .קבוע

יפול במפעלים במסגרת האיגוד מתמקד בנסיון לצמצם את ההשפעה השלילית של רכיב שפכי התעשיה בכלל הט

  .ש"השפכים הנכנסים למט

למיהול של שפכי מפעל ) שנה/ק"כמיליון מ: כמות מיועדת(ש "התחילה הזרמה של חלק מקולחי המט 2009בשנת 

  .לפני טיפול ביולוגי והזרמה לים" אגן כימיקלים"

המשמשת כקבלן מטעם , "ניטרון כימטק"ש אשדוד על ידי חברת "היתה השנה הרביעית להפעלת מט 2009שנת 

  .כיום ושל העירייה בעבר, ")יובלים"תאגיד (תאגיד המים והביוב של עיריית אשדוד 

באמצעות דיגומים , ש כללה פיקוח על שפכי המפעלים בתיאום עם האיגוד"עבודת מפעיל המט, כבשנים קודמות

  .שטחב

ש לדרגה "שהביאו את המט, במהלך השנה נאלצו להתמודד עם בלאי מכני רב וחוסרי ציוד קריטיים מצטברים

כיוון - ש שינוי"במהלך המחצית השניה של השנה ביצעו תאגיד יובלים ומפעיל המט. תה וקלקולמסוכנת של השב

תוך , ש"דרסטי והתחילו בפעולות חירום רבות ומתואמות לצורך שיקום והשמשה של מערכות קריטיות במט

  . הש כיום טוב בהרבה ממצבו לפני שנ"בעקבות זאת מצב המט. השקעה אינטנסיבית של משאבים ועבודה
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ובמשימות העומדות בפני , יש להתחיל בשידרוג רחב ומזורז על מנת לעמוד בדרישות החוקיות כבר היום, עם זאת

  .  המפעלים בעתיד הקרוב

  . חות ביקורת"סיורים תכופים ודו, ש באמצעות דיגומים"האיגוד מלווה את הפעילות במט

  .ש"תכנון וביצוע שידרוג המטשל , תלת שנתי, צפוי להתחיל מהלך הדרגתי 2010במהלך שנת 
  

  )מועצה איזורית נחל שורק(ב "מתקן נשג

המגיע ממועצה , ק ליום של ביוב סניטרי בעיקרו"מ 6,000 – 5,000מתקן נשגב מטפל בספיקת שפכים נכנסת של 

בסיס , ישובי המועצה האזורית גדרות, ישובי המועצה האזורית שורק, ש"מועצה מקומית בני עי, מקומית גדרה

  ".זרעים גדרה"ומתחם , תל נוף

למוצרי היגיינה אישית בקיבוץ " פאלאס"וממפעל , שפכים שאינם סניטריים מגיעים כיום למתקן מרפתות מחלוב

ואגן ', מ 5ק ובעומק "מ 33,500אגן איוור בנפח : מורכב משתי יחידות" נשגב"מערך הטיפול של מתקן . חפץ חיים

. משטח האגן 70% - בכ, וור באגן האיוור היא בעבוע אויר בכל עומד המיםשיטת האי. ק"מ 475,000ליטוש בנפח 

המחדירים אויר " אספירטורים", על פני שטח מים מצומצם, באגן הליטוש מותקנים. שאר האגן ללא אוורור

  .   לעומק המים

התהליך  על מנת לנסות ליצור זרימה ולשפר בכך את, השנה הוסיפו לאגן האוור ולבריכת הליטוש מערבלים

הם " נשגב"ולכן עדיין קולחי מערך הטיפול של , הביצוע לא היה מתואם ומתוכנן תהליכית. הביולוגי בשני האגנים

  . בדרך כלל באיכות גרועה ביחס לגודל ופוטנציאל המערכת

  . האיגוד מלווה את פעילות המתקן באמצעות דיגומים סדירים ודיווחי ביקורת

התוכנית . 2008הושלמה ואושרה כבר בשנת , המתקן לקראת שני העשורים הבאיםתוכנית ראשונית לשדרוגו של 

התוכנית לא התקדמה , 2009במהלך שנת . יום/ק"מ 14,000 -לספיקה של כ SBRש מודרני בתצורת "כוללת מט

  .מעבר לשלב האישור

  

  )מועצה מקומית גן יבנה(ש חצור "מט

מנפח השפכים הנכנס  55%- כ כ"סה(הלום - מבצע ועד, ש חצור מקבל שפכים מאיזורי התעשיה עזר חצור"מט

 - כ(וכן ממועצה מקומית גן יבנה , )שאינה חלק מהאיגוד(הנמצאים בשטח המועצה האיזורית באר טוביה ) ש"למט

  . יום/ק"מ 6,500 - ש היא כ"ספיקת השפכים הנכנסים למט). מנפח השפכים 45%

הקדם לחלק מהשפכים -טיפול. אנוקסית קונבנציונלית/אירובית" בוצה משופעלת"ש היא מערכת "תצורת המט

נסחטת , בוצה עודפת מעוכלת אירובית"). קואגולציה- אלקטרו("ושיקוע אלקטרוכימי , הנכנסים כולל סינון

  . ומפונה

  .ומשמשים להשקיה חקלאית, הסמוך" 'חצור ג"ש מוזרמים למאגר הקולחים "קולחי המט

כאשר גם ביישוב גן יבנה יש תורם , 60% - למעלה מ(ש "ם המגיעים למטהנפח היחסי הגדול של שפכים תעשייתיי

בעיקר בהיבט של עומסים , של השפכים" חזק"גורם לאופי ") מעדנות"מפעל  –שפכים תעשייתיים משמעותי 

ש סבירה ולרוב אף "איכות הקולחים של המט, למרות זאת. רוב הזמן ניתן להגדיר את השפכים כגרועים. אורגניים

  .טובה

האיגוד מלווה את פעילות . איגוד ערים אשקלון ומחוז דרום, ש מפוקח על ידי מועצה אזורית באר טוביה"המט

  . ש ומהמאגר"ודיגומים אקראיים מהמט, ש באמצעות סיורים תקופתיים"המט
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  )מועצה איזורית ברנר(ש ברנר "מט

מזכרת בתיה וגם מושב בית , רית עקרוןביחד עם שפכי ק, שפכי רוב הישובים במועצה האיזורית ברנר מטופלים

את המכון הישן יחליף מכון . בתצורה של בריכות חימצון עם שיקוע מקדים, במכון טיפול איזורי ישן, גמליאל

  .עם טיפול שלישוני, מודרני המבוסס על ביומסה מקובעת

  .  03/2010 ואמור להתחיל הרצה בחודש, בסוף שלבי ההקמה שלו) 2010פברואר (המכון נמצא כיום 

  . אחרי התקדמות הבניה של המכון, ביחד עם משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, האיגוד עוקב

  

  מתקנים קומפקטיים לטיפול בשפכים

  כללי

המשמשים לטיפול בשפכים של יישובים שלא , חלקם זמניים, במרחב הכפרי של האיגוד קיימים מתקנים קטנים

  . התחברו למכון מרכזי

את איכות , בתדירויות שונות לגבי כל מתקן, וקב אחר תפעולם התקין של המתקנים האלה ובודקהאיגוד ע

  . הקולחים

  

  ) מועצה אזורית חבל יבנה(מתקן ניר גלים 

בריכת איוור , )אחת בניקוי+ אחת בפעולה (בניר גלים בריכות חימצון במתכונת המקובלת של שתי בריכות שיקוע 

את שפכי הרפת , ים הנכנסים אמור לכלול את שפכיו הסניטריים של המושבסך כל השפכ. ובריכת ליטוש

ואת , )הצמוד למעשה לאיזור התעשיה הקלה של אשדוד(את שפכי איזור התעשיה ניר גלים , של המושב" רטובה"ה

  . שפכי איזור התעשיה המוקם כיום באיזור מחלף אשדוד

  .  ך מיהול עם מי מאגר משתמשי קולחי אשדודתו, מוזרמים להשקיה, באיכות בינונית, קולחי המתקן

  .ש באמצעות דיגום סדיר"האיגוד עוקב אחרי תפעול המט

  

  )מועצה אזורית חבל יבנה(מתקן בני דרום 

כמות ". פסיבי"המתקן מקבל שפכים ממושב בני דרום ומטפל בהם באמצעות אגנים קטנים לשיקוע ולחימצון 

  .קיה תוך מיהול עם מי מאגר משתמשי קולחי אשדודוהקולחים מוזרמים להש, השפכים מזערית

  

  )מועצה אזורית חבל יבנה( זכאי-מתקן בן

נבנה והופעל במקומו מתקן בוצה משופעלת  2009ובמהלך שנת , מתקן הטיפול הישן בשפכי המושב נסגר

קולחי . 02/2010ונמצא כרגע בהרצה המתוכננת להסתיים בסוף , 2009המתקן התחיל בפעולה בסוף . אינטנסיבי

  . המתקן צפויים לעמוד בכל הדרשיות הסביבתיות

  

  )מועצה אזורית חבל יבנה(מתקן בית גמליאל 

. שקולחיהן מוזרמים למערכת הטיפול של מועצה איזורית ברנר, שפכי מושב בית גמליאל זורמים לבריכות חימצון

  .  תוך ייבוש המתקן הקיים, גיע אליוגם שפכים אלה מתוכננים לה, ז ברנר"עם הקמת מכון הטיפול החדש של מוא
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  )מועצה אזורית חבל יבנה(מתקן קבוצת יבנה 

מערכת (עם מתקן מודרני ) וליטוש בסוף, שיקוע בהתחלה(מתקן קבוצת יבנה הוא מערכת משולבת של בריכות 

סד חינוכי ומו, קמפוס גבעת וושינגטון, המתקן מטפל בשפכים סניטריים מקבוצת יבנה. באמצע) קשורה- ביומסה

כ ספיקת "סה. ומפעל ביצי רבייה, מכבסה, מפעל חמוצים, ומשפכים לא סניטריים מרפת הקיבוץ, ש"הסמוך למט

  . ק ליום"מ 600 - השפכים היא כ

ובמליחות גבוהה בשל תורמי השפכים ועל , השפכים האופיינים בכניסה למתקן הם בעלי עומס אורגני גבוה מעט

  .רשת של הקיבוץרקע המליחות הגבוהה של מי ה

להרחקה  2009המתקן שודרג בסוף שנת . פרט לריכוזי מוצקים החורגים מהתקן, איכות קולחי המתקן לרוב טובה

  . מוגברת של מוצקים

  

    )מועצה איזורית ברנר) (לא פעיל(מתקן בניה 

, ויות מזעריותבכמ, השפכים. אשר אינו פעיל כיום, )ביומסה מקובעת(שפכי בניה טופלו בעבר במתקן קומפקטי 

לאחר , "ברנר"השפכים מיועדים להזרמה למתקן . נשאבים לבריכת אגירה ומוגלשים ממנה מדי פעם לשטח פתוח

  . שתסתיים הקמתו

  

  ) מועצה איזורית גדרות(מתקן כפר אביב וגן הדרום 

. ק ליום"מ 500 - בלבד של כ- בספיקה סניטרית) שני תאים( SBRשפכי שני המושבים מטופלים במתקן בתצורת 

  . המתקן נמצא בשטח מושב כפר אביב

  .  קולחי המתקן משמשים להשקיה. המתקן מתפקד ברמה לא טובה

  

  2009יעדים לשנת 

  .כולל איכויות השפכים והקולחים, שיפור ומיסוד נוסף של המעקב אחר תפקוד מתקני הטיפול בשפכים .1

 .סיוע בשיקולי תכנון של שדרוג מתקנים קיימים והקמת חדשים .2

 .מעקב אחר איכות השפכים הגולמיים באשדוד .3
  .בכל הרשויות רחבת יריעת המפעלים המטופליםה.   4

 .מפעלים הנמצאים כבר בטיפולההידוק האכיפה על .   5
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  תכנון סביבתי
  

פעילות איגוד ערים לאיכות הסביבה בתחום התכנון הסביבתי מתמקדת בעבודת האיגוד עם הוועדות לתכנון 

כנציג השר לאיכות  ות המקומיות והמרחביותהמתכנן הסביבתי של האיגוד משתתף בישיבות הוועד. ובנייה

, ייעץ לוועדות התכנוןתפקידו של המתכנן ל. ומביע את עמדתו בכל נושא שקשור לאיכות הסביבה, הסביבה

תכניות מפורטות ותכניות , כפי שהם באים לביטוי בתכניות מתאר שמור ולהגן על האינטרסים הסביבתייםל

מבני ציבור , חיים-מבני משקי בעלי,סייםמתקנים הנד, מחסנים, מפעלים, של אזורי תעשיה להיתרי בניה

  .ומגורים

וכל תכנית אחרת שוועדת תכנון סבורה שעשויה , הקשורה באזורי תעשיה או במתקני תשתיות כל תכנית בנייה

כל מפעל המבקש . ידי אנשי המקצוע באיגוד-נבדקת עללהיות לה השפעה על הסביבה או רגישות סביבתית 

בשטח האגוד נדרש להשתמש באמצעים הטכנולוגיים הזמינים הטובים  להצטרף לאחד מאזורי התעשייה

  .על מנת לעמוד בדרישות הסביבתיות   (best available technology)ביותר 

אלו  ."חוות דעת סביבתית"או " תסקירי השפעה על הסביבה"פרויקטים מורכבים נדרשים לעיתים להכנת 

 .של הפרויקט בשלב תכנוני מוקדם ביבתיותהשלכות הסדוחות שמטרתם לנסות ולהעריך את ה

  אשדוד
  .בדיקת היתרי בנייה

 בין התרי הבניה שנבחנו היו. תכניות להיתרי בנייה 80 - נבדקו בשטח וניתנו הערות תכנון לכ 2009במהלך שנת 

במידה והיו . ואנטנות סלולריות, מבני מגורים, ציבור-מבני, תחנות דלק, מרכזים מסחריים ,תעשיה-מבני

בין הפרויקטים  .ותעודת גמר 4נבדקו המבנים לאחר גמר הבנייה לפני מתן טופס , ערות משמעותיותה

    :בהליך של היתר בנייההמשמעותיים שטופלו 

בשטח תחנת הכוח אשכול של חברת ) מ"מחז(קיטור - הקמת יחידת ייצור בטורבינה משולבת גז 

עם תסקיר השפעה על הסביבה  5/א/10א "תוספת יחידות הייצור אושרה במסגרת תמ –  החשמל

א הוזכרו מספר נושאים שנמסרו לבדיקה ואישור האיגוד בשלבים "בתקנות התמ. 2008דצבמר ב

שכללו , השלמנו את הטיפול בנושאים אלו 2009בשנת . מ"שונים בהליך הוצאת היתרי הבנייה למחז

הליך של בדיקות קרקע במקומות שבהם פורקו , שפכים תעשייתיים מהמתקןבדיקת הפתרון המוצע ל

מתקני דלק בשטח תחנת הכוח ובדיקת תוצאות מדידות של עוצמות הרעש בסביבה כתוצאה מהפעלת 

  .היחידות החדשות

התכנית נבדקה באמצעות עריכת סקר  –האומן ' ברח" טבע"הקמת מחסן לחומרי גלם עבור חברת  

כולל מערכת לשאיבה ואיגום כל מי הכיבוי , ה לאחר הכנסת אמצעי בטיחות שוניםואושר, סיכונים

  .שצפויים בזמן שריפה אפשרית במחסן

נערכו בדיקות אקוסטיות לבדיקת השפעת רעש תחבורה  –' ברובע ג" מגן הלב"הקמת מבני חינוך  

נייה מהמגרש ניתנו הנחיות למניעת מטרדים בשלב הבנייה כתוצאה מפינוי פסולת ב, Sמכביש 

 .וגריסתה בשטח
תכנית להקמת תחנת דלק ברובע סיטי באשדוד נבדקה בהתאם למפרט   –היתרי בנייה לתחנות דלק  

  . הדרישות של המשרד להגנת הסביבה להקמת תחנות תדלוק 
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  :ת לתכניות מפורטות ותכניות מתארנבדקו וניתנו הערות תכנוניו

חוות דעת למסמך הסביבתי ולתכנית הנדונה בוועדה גיבוש   -  תכנית אזור התעשייה הדרומי •

 .ל והחברה להגנת הטבע"קק, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה מחוז דרום. המחוזית

נערכה בדיקה של מיקרו אקלים והצללות כתוצאה מהתכנית להקמת  – 'תכנית לפינוי בינוי ברובע א •

לתקנון התכנית הוראות מחייבות בנושא הוכנסו . הדקל בהליך של פינוי בינוי' מגדלי מגורים ברח

הקצאת שטחים מגוננים בפרוייקט ואופן הפיתוח של השטחים , החדרת מי נגר עילי, בנייה ירוקה

 .הציבוריים

  "זמורה"ו" שורקות"הוועדות המקומיות 
שימושים חורגים , תוכניות מפורטות, נבדקו בשטח וניתנו הערות לתוכניות להיתרי בנייה 2009במהלך שנת 

בין  ."זמורה"בשטח הוועדה המרחבית  12 - ו, "שורקות"בשטח הוועדה המרחבית  29. ותעודות גמר למבנים

,  מבנים חקלאיים לגידול בעלי חיים, התכניות שנבדקו וטופלו מצויים מבני תעשייה באזורי תעשייה קיימים

  .ותחנות דלק, מוסדות ציבור

  
  בשטחי המועצות האזוריות אכלוס אזורי התעשייה

קת האיגוד קיים תהליך של בדי, החלות באזורי התעשייה השונים, בהתאם להוראות התכניות המפורטות

והעביר , העסקים המעוניינים להיכנס לאזורי התעשייה השונים מבחינת השפעתם הסביבתית הצפויה

לשם כך נעשה שימוש בשאלון . לרשויות את המלצתו אם לקבל את העסקים לאזור התעשייה ובאילו תנאים

בשנת ). ץבמידה ומדובר במפעל המבקש להעתיק את מיקומו מאזור אחר באר(סביבתי וסיורים במפעלים 

נקבעו . יבנה- בגבעת ברנר ובגן, נקלטו מספר מפעלים ועסקים חדשים באזורי התעשייה בבני דרום 2009

   .קריטריונים לקבלת עסקים חדשים באזור התעסוקה בגדרות

  
  אסבסט

אנחנו  מנחים את וועדות התכנון בדבר הכללת תנאים בנושא פרוק אלמנטים בנויים של אסבסט צמנט 

בכל פנייה שהייתה לאיגוד . שכוללים הריסה או בניה במבנים קיימים שמכילים אסבסט צמנט בהיתרי בניה

פעולת תחזוקה  –נערכה בדיקה בשטח וניתנה חוות דעת לגבי אופן הטיפול המומלץ באסבסט , בנושא אסבסט

  .מתאימות או פרוק ופינוי

  

  (GIS)מערכת מידע גיאוגרפי 

המערכת משמשת כלי תכנוני וכמאגר מידע המשרת את כל . GISנמשך הפיתוח של שכבות הנתונים במערכת 

 – 2009בין שכבות המידע שנוספו למערכת בשנת . פי הצורך-ידי הפקת מפות נושאיות על-הרכזים באיגוד על

ע זה מאפשר לנו לבצע בסיס מיד .בשטח האיגוד) בעלי היתרי רעלים(שכבת עסקים מחזיקי חומרים מסוכנים 

, כגון ריכוזי אוכלוסייה, ולהצליב את המידע עם שכבות מידע אחרות שנמצאות במערכת, הערכות סיכונים

  .כבישים וכדומה, מרכזים מסחריים

-על רקע רדיוסי מגן  של בארות מי, במגזר החקלאיומשקי בעלי חיים רפתות נראית שכבת  -2' מסבמפה 

  . GISבעזרת שכבות מידע אלו ב , ח נבחנות בין היתר"ני משק לבעתכניות לבניית מב .שתייה
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  :2' מפה מס

  
   

  מוקדי שידורפיקוח על 
  

סך . )חלק מהאתרים כלל מספר אנטנות(דוחות מדידת קרינה בקרבת אתרים סלולריים  7ערכנו   2009בשנת 

מרבית ב .)2009אנטנות חדשות נוספו במהלך  25( אנטנות סלולריות 167 בתחומי האיגוד נמצאות הכל

במהלך השנה  .כאחוזים בודדים מהתקן הסביבתי –רמות הקרינה הסביבתית היו נמוכות , הבדיקות שנערכו

על גבי מרפסות בבתי " מתקן גישה אלחוטי"בתצורת שהוקמו  אתרי שידור נערכו מספר מדידות קרינה סביב 

  .מגורים

  .ח מדידות קרינה באתר"וד בנושא קרינה מאנטנות נענו על ידי מתן מידע או עריכת דוכל פניות הציבור לאיג

  

   2010 עדים לשנתי

 .בתאום עם העירייה קידום בנייה ירוקה בתכניות לבניית בתי מגורים באשדודבחינת  .1

 .ליווי סביבתי של הפיתוח בדרום אשדוד ופארק החולות .2

 .תוך שמירה על איכות האוויר באזור, תעשייה ותחנות כוחיישום מדיניות האיגוד לתכנון מושכל של  .3

 .שמירה על רצף איכותי של השטחים הפתוחים באזור הכפרי ובין היישובים העירוניים .4

 .המשך פיקוח על מוקדי השידור הסלולריים .5
יישום מדיניות האיגוד בתחום צמצום הסיכונים הנובעים מאחסון חומרים מסוכנים באזורי  .6

 .רף הנמלהתעשייה ובעו
  .קידום בנייה ירוקה .7


	cover.pdf
	tochen.pdf
	00.pdf
	001.pdf
	002.pdf
	111111111.pdf
	15-1.pdf
	15-2.pdf
	16.pdf
	27.pdf
	36.pdf
	38.pdf
	43.pdf
	48.pdf
	51.pdf
	54.pdf
	58.pdf
	61.pdf
	62.pdf
	65.pdf
	71.pdf

