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א

ר"דבר היו

.2010ח פעילות האיגוד לשנת "כמידי שנה אני שמח לפרסם את דו

כספים , כוח אדם: לחברי הנהלת האיגוד ולחברי הועדות השונות, ברצוני להודות לחברי מועצת האיגוד

תודה על שיתוף הפעולה . מכרזים וחינוך על תרומתם לקידום הנושאים החשובים, ביקורת, והשקעות

.תודה גם לעמיתי ראשי הרשויות. בדיונים ובפעילויותוהתרומה 

ר ענת "ד, ל האיגוד"ח פעילות זה משקף את העשייה המקצועית והרבה של צוות העובדים ובראשם מנכ"דו

.רוזן

התאפיינה בחקיקה רבה של חוקים סביבתיים ודיונים רבים בועדת הפנים ואיכות הסביבה בנושאי 2010שנת 

חוק האריזות ותקנות המידע הסביבתי נוגעים , חוק אכיפה סביבתית, חוק אוויר נקי.יגודליבה בהם מטפל הא

.באופן ישיר לעבודת הרכזים באיגוד

.האיגוד קיבל התחייבות לתמיכת המשרד עבור פרויקטים שונים בתחום החינוך למיחזור2010בשנת 

הפחתת , הפרדה לשני זרמים: בפסולת כמוהפעילות הנדרשת הן מן הרשויות והן מן האיגוד במהפכת הטיפול

היטל ההטמנה מכביד מאוד על הרשויות אך מאלץ אותו .אחוזי ההטמנה לצד הסברה וחינוך היא אדירה

.להירתם למען הפחתת הפסולת המוטמנת

אני רוצה להודות לתלי .השנים האחרונות13רכזת חינוך והסברה במשך , בסוף השנה נפרדנו מתלי אוריאלי

בימים אלה אנו עסוקים באיתור רכזת שתמלא את .העבודה הנפלאה שעשתה והצעידה את האיגוד קדימהעל

.מקומה ותמשיך לפתח ולהעצים את החינוך הסביבתי

אלי אלמושנינו שהיה שותף הן בקביעת המדיניות במועצה והן , נפרדנו מחבר המועצה2011בתחילת שנת 

.ח"גף תפובעשייה השוטפת בתוקף תפקידו כראש א

.יושגו כל האישורים הנדרשים להקמת בית לאיגוד בעיר אשדוד2011כולי תקווה כי בשנת הפעילות 

בכבוד רב

יוסי קנדלשיין

.ר האיגוד"יו
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ב

פתח דבר

ברצוני להודות לחברי מועצת האיגוד בשנת הפעילות ובמיוחד . 2010ח זה מסכם עשייה ופעילות בשנת "דו

.דרור אהרון ושלמה פורטל, אלי אסקוזידו, יצחק דרי, יוסי קנדלשיין: לחברי הנהלת האיגוד

.תודה ליושבי ראש הועדות השונות וחברי הועדות

. ממרצם ומעצותיהם על מנת לקדם את האיגוד בתחומים השונים, כולם הקדישו השנה הרבה מזמנם הפרטי

.תודה ואיחולי הצלחה לאלי אלמושנינו שהיה חבר במועצת האיגוד ובוועדות השונות במשך שנים רבות

,קיסיאנה ברוד, סמןחנה וכ, דורון להב, גיא פורר, גד עפר, ר איתי מירז"ד: תודה לצוות העובדים המסור

.  שרון מרק ותלי אוריאלי, ריטה ויינרוב, רועי צוקרמן, קרולין סודרי, סילבי גואטה', סיגל גדז

השנים 13ברכות הצלחה ושמירה על קשר לתלי אוריאלי שסיימה את תפקידה כרכזת חינוך סביבתי במשך 

.האחרונות

חלקה כתוצאה מכניסתם לתוקף , ייה בנפח הפעילותעל2010בכל התחומים בהם פועל האיגוד הורגשה בשנת 

, היטל הטמנה(פסולת ומיחזור , )חוק אוויר נקי(עלייה בפעילות בתחומי איכות האוויר .של חוקים חדשים

אישור המלצות (חומרים מסוכנים , )הקמת תאגידי מים וביוב(שפכים , )חוק האריזות, הפרדה לשני זרמים

הגדלת (חינוך סביבתי , )חוק קרקעות מזוהמותהצעת (קרקע , )יר אשדודהאיגוד וקביעתם כמדיניות הע

תכנון סביבתי , ) תקנות רעש(רעש , )תקנות מידע סביבתי(אתרי האינטרנט , קרינה, )תקציבים ופנייה לקהילה

.....ועוד ועוד) טיוטת מדיניות לתכנון(

:היעדים לשנים הבאות

.הטמעת חוק אוויר נקי–איכות אוויר .1

.לתחנות הניטורISOהסדרת תקן 

2008ח "תש) אכיפה סביבתית –סמכויות פקחים (הטמעת חוק הרשויות המקומיות –אכיפה סביבתית .2

.והקמת יחידה לאכיפה סביבתית באיגוד

.לאחר אישורה במועצת העיר, י האיגוד"התארגנות לפי המדיניות שהומלצה ע–חומרים מסוכנים .3

.עילויות והגעה לקהל יעד גדול יותרהרחבת היקפי הפ–חינוך .4

. 2009ט "התשס, )העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור(חופש המידע חוק הטמעת תקנות –מידע .5

.ףטופרסום מידע סביבתי באופן שו

.פתרונות קצה, מיחזור, הפרדת פסולת–פסולת .6

.סקרי קרקע–קרקעות מזוהמות .7

.שנים לאיגוד25חנוכת משרדים חדשים ואירוע .8

י הרכזים ועבודת העריכה "ח זה התאפשרה בזכות כתיבת הפרקים המקצועיים ע"הוצאתו לאור של דו

.'וההפקה של סיגל גדז



ג

רשויות החברות באיגוד

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

ר"קמ44.89תושבים206,400אשדוד

ר"קמ0.82תושבים6,900ש"בני עי

ר"קמ37.55תושבים6,500ברנר

ר"קמ11.58יםתושב21,500גדרה

ר"קמ13.70תושבים4,600גדרות

ר"קמ10.97תושבים18,400גן יבנה

ר"קמ37.54תושבים5,600חבל יבנה

ר"קמ28.30תושבים5,300נחל שורק

ר"קמ185.33תושבים275,200כ"סה

-כר וכולל "קמ185שטח האיגוד משתרע על . ל הרשויות הללותחום שיפוט האיגוד הוא תחום שיפוטן ש

.תושבים275,200

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

:האיגוד ובכלל זה

, גריםמים עיליים ומי מא, לנקוט אמצעים למניעת זיהום האוויר והמים לרבות איכות מי התהום.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

, ועלות בתחום האיגוד ופיקוח על ביצוע תוכניות פיתוח ובנייןמתן ייעוץ סביבתי לועדות התכנון הפ.3

.תוך שמירה על איכות הסביבה



ד

ברי מועצת האיגודח

בשנת מועצת האיגוד . כל הרשויות החברות באיגודמםמועצת האיגוד בה נציגיידימדיניות האיגוד נקבעת על

:הייתה מורכבת מהנציגים הבאים2010

.ר האיגוד"ויומועצה אזורית גדרותראש ןיוסי קנדלשיי

.ר האיגוד וגזבר"מ יו"מ, חבר מועצת עיריית אשדודיצחק דרי

.ש"מועצה מקומית בני עימנהל מחלקת תברואהאילן ירימי

.גזבר מועצה אזורית חבל יבנהאלחנן גרינוולד

.ראש מועצה אזורית נחל שורקאסקוזידואלי 

.אשדודעירייתנציג ח ו"גף תפומנהל אאלי אלמושנינו

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

.יבנה-ראש מועצה מקומית גןדרור אהרון 

.2010נציג באיגוד החל מיוני –מנהל אגף תפעול מועצה מקומית גדרה ה'מגשיהודה 

.נציג עיריית אשדודרישוי עסקים ו' מנהל מחי'יעקב פלאצ

.2010נציג באיגוד עד יוני –ל מועצה מקומית גדרה"מנכליאור מדהלה

.נציג עיריית אשדודארנונה ו' מנהל מחמאיר פרץ 

.2010נציגת עיריית אשדוד עד יוני קרן אלקובי 

.2010החל מיולי –נציג עיריית אשדודשלמה פורטל

.ברנרמועצה אזורית גזבריתתמר קופר 

.ח"רו'גסיימון גד

.יועץ משפטי) ד"עו(לסטרראובן'פרופ

.מבקר פניםאריה מוריק 



ה

חברי ועדות

:ביקורת:הנהלה וכוח אדם

.ר הועדה"יו–י 'יעקב פלאצ.ר הועדה"יו–יוסי קנדלשיין 

.אלחנן גרינוולד.וגזברר הועדה"יו/ס–יצחק דרי 

.אילן ירימי.קוזידואלי אס

.דרור אהרון

.שלמה פורטל

:חינוך:מכרזים:כספים והשקעות

.ר הועדה"יו–בועז רענן .ר הועדה"יו–שלמה פורטל .ר הועדה"יו–אלי אסקוזידו 

.יצחק דרי.דרור אהרון.ר"מ יו"מ–שלמה פורטל 

.דרור אהרון.תמר קופר.תמר קופר

.שלמה פורטל.פרץמאיר 

.ה'יהודה שמג.אלי אלמושנינו

עובדי האיגוד

:עובדים14באיגוד 

.מנהלת כלליתענת רוזןר "ד

.ל ורכז משאבי אויר"סמנכדורון להב

.רכז תכנון סביבתיאיתי מירז    ר "ד

.ולחימה במזיקיםפסולת, סביבה כפריתרכז גד עפר

.ותעשיותשפכיםרכז גיא פורר

.ורישוי עסקיםתעשיהרכזת חנה וכסמן

.חינוך והסברהרכזת . עקיסיאנה ברוד

.עוזרת מינהלית'                          סיגל גדז

.רכזת מחשביםסילביה גואטה

.ורעשרכזת תחנות ניטורקרולין סודרי

.רכז תעשיות וחומרים מסוכניםרועי צוקרמן

.ופניות הציבורקרקעות מזוהמות , רכזת איכות מיםרות ויינרוב

.מיחזוררכזת שרון מרק

.רכזת חינוך והסברהתלי אוריאלי



ו

תקציר

איכות אוויר

שנתית של -נמשכה המגמה הרב2010גם בשנת . תחנות ניטור ומרכז בקרה ממוחשבעשרמערך הניטור כולל 

.ת חנקן ואוזוןוחמצנית וירידה קלה של תחמוצ- ירידה בפליטות של גופרית דו

מכשירים 2נרכשו . במהלך השנה נערכו דיגומים לגזים אורגנים ומזהמים נוספים סביב מפעל אגן כימיקלים

.חדשים למדידת מימן גופריתי ומזהמים אורגנים

חומרים מסוכנים

, באמצעות סיורים שוטפיםנעשה הפיקוח עליהםועסקים המחזיקים בהיתרי רעלים 140במרחב האיגוד 

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

מפעלים פינו 16. אירועים38ו התרחשבמהלך השנה . תיקי מפעל92סיורים ונבדקו 150הלך השנה בוצעובמ

גובשו המלצות לקביעת , נערך סקר סיכונים אינטגרטיבי. טון פסולת מסוכנת לאתר ברמת חובב27,000-כ

.י מועצת העיר"אושרה המדיניות ע2011בינואר . מדיניות עירונית

חינוך והסברה

בתי הספר העל יסודיים, היסודייםדרך בתי הספר, פעילות החינוך מופנית לקהל יעד רחב החל מגיל גן

.בכל הרשויות–בלתי פורמאלי החינוך וה

לחימה במזיקים

להדברה חשיבות גבוהה . הדברת יתושים ועשבייה מתבצעות באמצעות קבלן על פי ניטור האיגוד ובפיקוחו

- האיגוד מטפל בעיקר בערוצי הנחלים הזורמים בתחום האיגוד באורך של כ. שונותבמניעת התפרצות מחלות 

עטלפי פירות וחיות בר , יונים, תהלוכן האורן, זבובוני תסיסה, זבובים: לגבי המזיקים האחרים. מ"ק40

.שונות ניתנו לרשויות מידע וכלים להתמודדות נכונה עם המזיקים

מיחזור

מהווה כוח מניע לקידום מדיניות 2015לטון בשנת ₪ 90טמנה עד לסכום של העלאה הדרגתית של היטל הה

.בכל הרשויות הורחבו התשתיות למיחזור. מיחזור בכל הרשויות

הייתה שונות רבה באחוזי המיחזור של הרשויות ואנו מצפים להעלאת אחוזי המיחזור בכל אחת 2010בשנת 

.מהרשויות בשנים הבאות

נחל לכיש

. נמשכו הדיגומים בחלק הרטוב של הנחל2010בשנת . ערים עוקב באופן שוטף אחר איכות המיםאיגוד 

.תוצאות הדיגום מתפרסמות מידי שבוע באתר האינטרנט של האיגוד



ז

סביבה חקלאית

.עשרים ושבע רפתות חלב שלחלקן רישיון עסק וחלקן בתהליך הסדרתו2010ברחבי האיגוד פועלות בסוף שנת 

במסגרת קידום השימוש במיכלי כילוי נרכשו מיכלי כילוי בסיד לחלק .האיגוד פועלים עשרות לוליםבשטח 

.נסגרה האווזיה האחרונה שפעלה בשטח האיגוד2010בשנת . מהלולים

.אתר הקומפוסט בקידרון נסגר בחודש מרץ כפי שתוכנן

פניות הציבור

כל הפניות מנותבות על . ורעש) ריח(ת בנושא זיהום אוויר מרבית הפניו. פניות418התקבלו באיגוד 2010בשנת 

לטיפול על ידי הגורמים המתאימים במטרה לתת מענה הולם בזמן קצר וברמה , ידי רכזת פניות הציבור

.גבוהה

פסולת

תחנת המעבר . הגישו בקשה להצטרף למערך הפרדת הפסולת הביתית לשני זרמיםגדרות וברנר , גדרה, אשדוד

נתה בשנת וכמות הפסולת המעורבת שפ. מתוכננת להיבנות כתחנת מעבר ממיינת מודרנית" איילות"באשדוד 

בתחום האיגוד אין אף . )ג פסולת לתושב ליום"ק1.65בממוצע (טון165,920ל עומדת ע) כולל מיחזור(2010

.אתר מורשה לסילוק פסולת יבשה

קרקעות מזוהמות

נערכו סקרי . תו בנושא הקרקעות המזוהמות בהתאם להצעת חוק חדשההאיגוד הגביר את פעילו2010בשנת 

.טון קרקע מזוהמת5,000-במהלך השנה פונו קרוב ל. קרקע

רישוי עסקים

.בעיר אשדוד193פניות מתוכן 197במהלך השנה התקבלו 

רעש

אירוע הרעש . מתתלונות שהתקבלו בשנה הקוד87-תלונות על מפגעי רעש בהשוואה ל78התקבלו 2010בשנת 

.מחודש אוגוסט ועד לסגירתו בדצמבר,החריג בשנת הפעילות היה רעש מאתר קידוח נפט

.לחלק מהמפגעים ניתן מענה הולם וחלקם במהלך הסדרה

)מכוני טיפול בשפכים(שים "שפכים ומט

, ברנר, בנייה, בני דרום, בן זכאי: מתקנים במרחב הכפרי10-ש אשדוד ו"מט: שים"מט11בתחום האיגוד 

.ב וקבוצת יבנה"נשג, ניר גלים, כפר אביב, גן יבנה-חצור

. ר הנמצא בתחום מועצה אזורית ברנר"ש עמב"התחילה פעולתו הסדירה של מט2010בשנת 

.באשדוד, כולם פרט לאחד, מרכז הפעילות היה בחמישה עשר מפעלים

.ח הפעילות מוצגת טבלת דגימות חודשית"בדו



ח

תכנון סביבתי 

בשטח הוועדה 40-ל, תכניות להיתרי בניה בעיר אשדוד95- נבדקו בשטח וניתנו הערות ל2010במהלך 

.2009תכניות בשנת 121-בהשוואה ל" זמורה"בשטח הוועדה המרחבית 16-ול" שורקות"המרחבית 

נמוכות  נמצאו רמות הקרינה הסביבתית. קרינה בקרבת אתרים סלולריםקיימנו מדידות2010בשנת 

.מגנטים ממתקני חשמלכמו כן התחלנו במדידת שדות .כאחוזים בודדים מהתקן הסביבתי
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איכות אוויר 

.נתוני המערכת לניטור אויר. 1

.בקרה ממוחשבתחנות ניטור ומרכזעשר2010באיגוד כללה בשנת המערכת לניטור אויר

.תחנות הניטור במרחב האיגוד:1'טבלה מס

תחנות המופעלות על ידי האיגוד

מספר 
סידורי

שם התחנה
מזהמים 
נמדדים

פרמטרים 
מטאורולוגיים

מיקום התחנה  
אורך  /רוחב

רשת ישראל(
)חדשה

S,N,O,D(2.5)W,T,U,R,S1688839-636354)איגוד(אשדוד 1

S,NW,T,U172232-632389גן יבנה2

S,N,OW,T,U179160-635763גדרה3

S,NW,T,U174732-636172חבל יבנה4

S,NW,T,U176888-639166בניה5

S,N,O,D(2.5)W,T,U164902-631211)אשדוד(ו "רובע ט6

S,N,O +H2SW,T,U183200-634500יד בנימין7
ניידS,N,O,C,D(2.5)ניידת ניטור8

9
אורט ימי 

DW,T,U166778-635936)אשדוד(

10
יהלום

D166543-635678)אשדוד ( 

חשמלהתחנות המופעלות על ידי חברת 

מספר 
סידורי

שם התחנה
מזהמים 
נמדדים

פרמטרים 
מטאורולוגיים

מיקום התחנה  
אורך  /רוחב

)רשת ישראל(

S,N,O,D(2.5)169828-637007ניר גלים1

S,N,Ow171788-634850גן דרום2

S,N,O,D(10)w175138-643105)עיר(יבנה 3

תחנות המופעלות על ידי  גורמים שונים

מספר 
סידורי

שם מספר 
התחנה

הגורם המפעיל
מזהמים 
נמדדים

פרמטרים 
מטאורולוגיים

מיקום 
התחנה  

אורך  /רוחב
)רשת ישראל(

1
ניר גלים

נסגרה בסוף 
2010

מפעל 
ליםקאגן כמי

אמינים 
ותרכובות 

גופרית
w169900-

637300



2

פרמטרים מטאורולוגייםמכשירי הניטור

Sחמצנית-גופרית דוW
כיוון ומהירות 

רוח
Nתחמוצות חנקןTטמפרטורות
OאוזוןUלחות
Cפחמן' חד תחRגשם
BTXאן קסילןובנזן טולSקרינת שמש
D(2.5)  אבקPM2.5
D(10) אבקPM10
D(T)אבק מרחף כללי

חודשיים , יממתיים, חצי שעתייםומעובדים לממוצעיםבאיגודנתוני הניטור מועברים מהתחנות למרכז הבקרה 

ח אוטומטי עם פירוט "דופק ולאחר כל כיול מ. שעות24מערכת הניטור עוברת כיול אוטומטי אחת ל . ושנתיים

לבדוק את כדי , גורם חיצוניי"עכיולמתבצע אחת לשנה ,בנוסף. תוצאות הכיול והתראות על תקלות אפשריות

. בהפעלת מערכת הניטורממצאי 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, המטאורולוגילשרותבזמן אמת באמצעות תקשורת מחשביםמועברים 

.איכות אוויר במשרד לאיכות הסביבה

http://www.envashy.org.il:אחת לשעה מתעדכנים נתוני איכות האוויר באתר האינטרנט
.ושדרגנו את תחנת הניטור ממושב יסודות למושב יד בנימיןבמהלך השנה העתקנו 



3

ניתוח אירועי זיהום האוויר . 2

חמצנית- אירועי גופרית דו

לתחמוצות גופרית אלו הם המקורות העקריים. רועי גופרית דו חמצניתיאבתחנות האיגוד לא נמדדו2010בשנת

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(ם לביליון  הריכוזים בחלקי

גדרהגן יבנהאיגודהתחנה
חבל 
יבנה

יסודותו"רובע טבניה
יד 

בנימין
התקן

ב"בחל
20038.923.112.592.571.71.561.3323ממוצע 

20046.72.61.42.20.91.50.923ממוצע 

20056.11.81.21.41.11.11.423ממוצע 

20065.81.81.21.40.81.31.123ממוצע 

20074.62.01.51.81.11.01.0ממוצע 

20084.31.71.31.21.01.40.823ממוצע 

20094.71.61.81.40.81.61.123ממוצע 
20104.41.71.11.20.60.80.923ממוצע 

מקסימום חצי 
2010שעתי  

121.865.756.159.453.626.155.4192

אירועי תחמוצות חנקן

.בעייתי ביותרהינו זיהוי מקורותיהם של תחמוצות החנקן

משרפת גםאך כמות ניכרת מתחמוצות אלו נפלטתתעשיהמקור תחמוצות החנקן בשרפת דלקים ותהליכי ייצור ב

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

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

.העירונימרחבקר ביובע
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.תחמוצות החנקן  שנמדדו בתחנות השונותרועים וערכי יא: 3'טבלה מס

).ב"חל(הריכוזים בחלקים לביליון 

גדרהגן יבנהאיגודהתחנה
חבל 
יבנה

יסודותו"רובע טבניה
יד 

בנימין
התקן

ב"בחל

לא קיים200331291319151614ממוצע 

לא קיים200428281418131713ממוצע 

לא קיים200528221221131414ממוצע 
לא קיים200628201223141616ממוצע 
לא קיים200728.317.814.423.314.31917.1ממוצע 
לא קיים200828.71913.921.814.119.418.7ממוצע 
לא קיים200928.519.112.919.715.615.615.6ממוצע 
לא קיים201027.922.11416.615.113.217.7ממוצע 

מקסימום חצי 
2010שעתי 

4447211217223138212193500

ם מעל אירועי
2010התקן 

00000000

אירועי אוזון

אקציות ינוצר בר, אלא, והייצורמזהם 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 באטמוספרהמכוון שליצירת מזהם , מקור המזהם

העליה בריכוז האוזון מצביעה .ונה לחלוטיןכאשר כוון הרוח היה ש, שעות לפני המדידה בתחנהמספר מתרחשת 

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

יסודותו"טרובעגדרהאיגודהתחנה
יד 

בנימין
התקן

ב"בחל

לא קיים200325343427ממוצע 

לא קיים200425322931ממוצע 

לא קיים200527302730ממוצע 
לא קיים200626292728ממוצע 
לא קיים200724.730.831.727.9ממוצע 
לא קיים200825.432.033.427.7ממוצע 
לא קיים200927.432.234.830.8ממוצע 
20102832.135.328.9ממוצע 

מקסימום חצי 
2010שעתי 

9398121114117

ם מעל אירועי
2010התקן 

1

8מקסימום 
2010שעתי 

6872777882

ם מעל אירועי
שעתי  8התקן 

2010
0000
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אירועי אבק

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

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

). 'עיבוד חקלאי וכד

רעו סופות אבק יבהם א2010תאריכים בשנת :5' מסטבלה 

האבקכי סופותתאריחודש

30-31ינואר
17 ,14-15פברואר

14-15 ,9-12מרץ
11אפריל
27-28 ,10מאי
3יוני
לא היו סופות אבקיולי

לא היו סופות אבקאוגוסט

26-27ספטמבר
לא היו סופות אבקאוקטובר

לא היו סופות אבקנובמבר

,11-13דצמבר 20-23

.שנמדדו בתחנות השונות2010בשנת האבק ממוצע ריכוזי :6' מסטבלה 

.הריכוזים במיקרוגרם למטר מעוקב

ו"רובע טגדרהאיגודהתחנה
200325.3626.4328.18ממוצע 

2525***2004ממוצע 
2005271921ממוצע 

2006321925ממוצע 
2007251923ממוצע 

2008232223ממוצע 
2009242423ממוצע 

2010252622ממוצע 
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2010צריכת דלק במרחב האיגוד בשנת. 3

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

העסק וצווים תנאים נוספים לרשיונותבמסגרת . מועברים באופן שוטף לאיגודושל שאר המפעלים במרחב האיגוד

. אישיים מבוקר סוג הדלק הנצרך על ידי המפעלים

מפעלים אחרים מפחיתים את פליטת תחמוצות . ובתי הזיקוק גז טבעי"אשכול"צרכו תחנת הכוח 2010בשנת 

.  הגופרית על ידי מעבר לדלקים מופחתי גופרית

.מתחנת הכוח  ומבתי הזיקוקחמצנית-גופרית הדומרוכזים נתוני הערכת פליטת ה1-2בתרשימים  

: 1'תרשים מס
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:2'תרשים מס

מגמות רב שנתיות. 4

אחד בהפחתת השינויים נובעים מצד. ים את ההשתנות הרב שנתית של מזהמים באזורגימצהבאיםם מיתרשיה

.של התחבורה באזורגוברהנבנים ובעומס הצד השני בעליה במספר המפעלים הפליטה מהמפעלים  ומ
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:3'רשים מסת
תחנת הכוח ובתי הזיקוק לשרפת גז טבעי המעבר שלכתוצאה מבמהלך השנים פחתוחמצנית - ריכוזי הגופרית הדו

.דל גופרית במפעלים אחריםושימוש במזוט

ממעבר תחנת הכוח ובתי הזיקוק לשרפת גז טבעי ושיפורים נובעים מצד אחד ריכוזי תחמוצות החנקן  השינויים ב

. ומהצד השני בתוספת תעשיה וכלי רכב הפולטים תחמוצות אלובמבערים שלהם 
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:4'רשים מסת

הפחממניםיבריכוזובריכוז תחמוצות החנקן , בקרינת השמשומשינויים משילוב כתוצאה משתנים ריכוזי האוזון 

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

: 5'תרשים מס

אבק טבעי באטמוספרה וכלל פעילויות האדם החקלאיות , ריכוזי האבק  משתנים כתוצאה מסופות אבק

.יתיותיהתחבורתיות והתעש
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:6'תרשים מס

מדידות ניידת הניטור. 5

.הצפון מזרחי של מושב ניר גליםוהשנה בחלקדת הניטור הוצבה יני

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

. ישוב דומה לאיכות האוויר בשאר האזורים שבתחום האיגודיב

.בניר גליםשל הניידת תוצאות המדידה : 7'טבלה מס

ממוצע 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

4.519019217105חמצנית-גופרית דו
28.2530500112298תחמוצות חנקן

אין תקן26.39011553אוזון

65המלצה ל 203אין תקןPM2.525.2650אבק 

."אשדוד אנרגיה"מדידות רקע לקראת הקמת טורבינת גז לשם איסוףבמושב ניר גלים מוצבת הניידת 
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ם מיוחדיםאירועיפרויקטים ו. 7

דיגום גזים אורגניים בקניסטרים

מיכל לתוכו נשאב –קניסטר(הדיגום נעשה בקניסטרים . במושב ניר גליםגזים אורגניים נדגמו2010במהלך שנת 

שיטת אנליזה מקובלת (TO-15:EPAלפי שיטת ה ברחובות"בקטוכם"במעבדת מבוצעת והאנליזה ) האוויר

ערכי הייחוס משמשים .תוצאות האנליזה הושוו לערכי הייחוס של ועדת אלמוג. )למזהמים אורגניים באוויר

. לצורך הערכת איכות האוויר באזור מסויים ונקבעו לפני מספר שנים בועדת אלמוג

.המדידהעקריות של מסוכמות תוצאות :8בטבלה 

אלמוגועדתייחוסערכי

ריחסף
במיקרוגרם(

)ק"למ

בדגימותממוצעריכוז
)ק"לממיקרוגרם(

ייחוסערךהחומר הנבדק
שנתי 

מיקרוגרם(
)ק"למ

ייחוסערך
יממתי 

מיקרוגרם(
)ק"למ

Acetone310006188030,94015.37
2-Butanone - Methyl Ethyl
Ketone - MEK

80100015,9305.16

Chlorobenzene100035001000-800019.38
Chloroform0.431.3414,8005.87
Ethanol4500045000אין 20.67נתונים
Ethyl Acetate34001900014,0404.52

EthylBenzene1000540009,98212.33
Hexane7.46
Isopropyl Alcohol - IPA3200320053,90015.09

Methyl Isobutyl Ketone - MIBK80120041050.84

Methyl tert-Butyl ether -
MTBE

7.90

Methylene Chloride -
Dichloromethane

2472867,50060.47

Propene8.54
Toluene300377010,93345.43
Trichloroethylene7.723150,36043.52
1,2,4-Trimethylbenzene5.32
o-Xylene21716.65

p+m - Xylene43448004,77446.59

. "דוחות ניטור בסביבה"סעיף ,פרק איכות אווירwww.igud.infoבאתר האיגודהתוצאות המלאה מוצגת טבלת
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FTIRמדידות במערכת 

המערכת שולחת קרן  אור המוחזרת ממראות . דוגמת מזהמים באוויר לאורך קו מדידה מסוייםFTIRמערכת 

עוצמת הקרן הנקלטת בגלאי ביחס לעוצמת הקרן המשודרת מלמדת על ריכוז . לגלאי הנמצא בקרון הבדיקה

התוצאות לימדו על . המכשיר הוצב על כביש הגישה בין תחנת הדלק פז למושב ניר גלים.  המזהמים שנמדד

,פרק איכות אווירבwww.igud.infoבאתר האיגוד התוצאות מוצגים ח ו"הדו. מזהמים שהגיעו מאזור התעשיה

. "ניטור בסביבה"חות "סעיף דו

ס"סקר מזהמים של המשרד להג

תוצאות הסקר אינן חד משמעותיות ויש . סקר מזהמים אורגניים נערך במספר נקודות באזור התעשיה ובעיר

.נוספים שיערכו בכדי ללמוד על מצב איכות האוויר בעיר ובאזור מבחינת המזהמים האורגנייםלחכות לסקרים

."ניטור בסביבה"חות "סעיף דופרק איכות אוויר בwww.igud.infoאת הסקר במלואו ניתן לראות באתר האיגוד 

צוות מריחים 

מהתוצאות . כימיקליםסביב מפעל אגן" הרחה"ערכו מספר סבבי נת הסביבההמשרד להגצוותהאיגוד בשיתוף 

כתוצאה מהמידע שנאסף זומנה הנהלת המפעל . עלה כי המפעל חורג לכאורה ממידת הריח המותרת לו לפליטה

.נוהוצגו הדרכים הנוספות שהמפעל מתכוון לנקוט להפחתת פליטת הריחות ממעבשימו. לשימוע במחוז דרום

באוויר ) S2H( מכשיר חדש למדידת מימן גופרתי 

–הריח מהמתקן לטיפול בשפכים /למדידת פוטנציאל הזיהוםH2Sבתחנת יד בנימין הותקן מכשיר למדידת 

ח"דואת .בימים אלו אנו לומדים את משמעות התוצאות המתקבלות.  ב הנמצא צפונית לישוב"ש נשג"מט

. "חות ניטור בסביבה"דו"סעיף,בפרק איכות אווירwww.igud.infoניתן לראות באתר האיגוד  התוצאות 

באוויר BTXמכשיר חדש למדידת   

, קסילן, טולואן, בנזן(האמור לנטר מזהמים אורגניים ,באווירBTXבתחנת האיגוד הותקן מכשיר חדש למדידת 

.בימים אלו אנו לומדים את משמעות התוצאות המתקבלות. שחלקם מהתעשיה וחלקם מהתחבורה) תיל בנזןא

יעדים . 8

.הטמעת חוק אוויר נקי מול מפעלי התעשיה ובתחנות הניטור של האיגוד. 1

.שוניםולמפעלי תעשיה לעסקים עדכון תנאים ברשיון עסק . 2

. ניטור ואנליזה למזהמים אורגניים. 3

.אנליזה למתכות בחלקיקי אבק. 4
.שוניםתעשיהחדשים במפעלי ימים ויקפיקוח על מתקנים . 5

. בניית מסד נתונים לפליטות ממפעלי התעשיה והתחבורה. 6

.באזור התעשיה של אשדודIPPCשיתוף בהכנת תנאים ברשיונות עסק למפעלי . 7
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חומרים מסוכנים 

משתמשים ומשנעים מאות אלפי טונות של , מפעלי תעשייה ועסקים שמייצרים140-במרחב האיגוד כ

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

.בכבישים ובמסילת הרכבת, בעורף הנמל, אחסון ושינוע חומרים מסוכנים בנמל

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

מעקב , בנוסף. מתן הנחיות לסקרי סיכונים ובדיקתם, בדיקת תיקי מפעל, למערכות השפכים ולים

טיפול ושינוע של חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת בכדי למנוע אירועים שבהם , אחר אחסונן

.בחינת העמידה בתנאי היתר הרעלים ורישיון העסק, ים חומרים מסוכניםמעורב

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

. ס תוך השתלבות עם שאר כוחות ההצלה"הנקראים לשטח בעת אירועי חומ)ימים בשנה365, שעות

:השנהנושאים שטופלו במהלך 

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

.בתחום האיגוד ומעקב אחרי ביצוע תנאים בהיתררעלים למפעלים התרי יההסדרת .2

.פיקוח על הערכות המפעלים בשטח האיגוד בעת חירום.3

.היתרי בנייה ואישורים למתחמים עם חומרים מסוכנים.4

.פעה על הסביבהבדיקת סיקרי סיכונים ותסקירי הש.5

. סולת רעילה משטח האיגודפפינוי פיקוח על מעקב ו.6

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

.טיפול באירועי חומרים מסוכנים.8

לצורך בחינת המצב ס באשדוד "ביצוע סקר סיכונים אינטגרטיבי לעסקים המחזיקים בחומ.9

.ת תכנונית לגבי המצב הקיים והמצב בעתידהקיים כיום ולקבוע מדיניו

.ח מבקר העירייה"דו.10
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אחסון ושינוע חומרים מסוכנים, מעקב ופיקוח אחרי שימוש

העסקים . מסוכניםומריםבחהמחזיקיםעל העסקים ומעקבפיקוחאיגוד ערים מבצע באופן שוטף 

מפעלי ייצור , בתי קירור,מסופי דלקים, מחסני ערובה, מסופי מטען ותפזורת, מפעלים: כוללים

חלק מן הסיורים מבוצעים לצורך בחינת בקשה . ועודמתקני הכלרה, בריכות שחייה, והמכלה

105(בתוקף רעליםהיתריהמחזיקיםעסקים140ישנםבתחום האיגוד. הנפקת היתר רעלים/לחידוש

לקביעת תוקף אמות מידה (בהתאם לתקנות החומרים המסוכנים . )מחוץ לאשדוד35- באשדוד ו

):A ,B ,C(רמות 3-היתרי הרעלים מחולקים ל)2003ג "היתרים התשס

גדולסיכוןמהווההאמוריםהקריטריוניםפישעלמסוכניםבחומריםעיסוק-Aרמה

בינוניסיכוןמהווההאמוריםהקריטריוניםפישעלמסוכניםבחומריםעיסוק-Bרמה

.קטןסיכוןמהווההאמוריםהקריטריוניםפיעלשמסוכניםבחומריםעיסוק-Cרמה

סוג וכמות , ס על פי קריטריונים של מהות הפעילות"י המשרד להגנה"סיווג המפעלים לדרגות מבוצע ע

, שנה–Aרמה : הסיווג לרמות השונות קובע את רמת הפיקוח הנדרשת ואת תוקף ההיתר. ס"החומ

.שניםC–3רמה , שנתיים–Bרמה 

פיקוד העורף והרשות , כיבוי אש והצלה, ס"ח סיור המופץ למשרד להגנה"כתב דולכל סיור נ

).מחלקת רישוי עסקים(המקומית 

הרשימה . באשדוד ומחוץ לאשדודס "מחזיקי החוממפרטות את רשימת העסקים 9-10' טבלאות מס

מה מלאה של יודגש כי לאיגוד רשי. 2010-דירוגו ותאריכי הסיור שבוצעו ב, את תוקף ההיתרכוללת

.הנתונים לא מפורסמים מטעמי ביטחון. כל סוגי החומרים והכמויות המצויים בידי עסקים אלו

סיורים נוספים מבוצעים בעסקים . ס"י רכזי החומ"יודגש כי בטבלה מפורטים רק הסיורים שבוצע ע

.רכז שפכים ורכז קרקעות מזוהמות, י רכז משאבי אוויר"ע

.01.02.11- מעודכן ל–תאריכי סיורכוללבאשדוד ס "החוממחזיקיהעסקיםרשימת:9' מסטבלה

/ / איזור תעשייהאיזור תעשייהמהות העסקמהות העסקשם העסקשם העסק

רובע מגוריםרובע מגורים

דירוג דירוג 

היתרהיתר

תאריכי סיורתאריכי סיורתוקף ההיתרתוקף ההיתר

B21.08.1221.04 ,08.06 ,27.07קלהייצור חומרי ניקוימ"שיאון בע. י.א

C26.04.1228.06ז"ירובע בריכת שחיהקוסטה ניהול ואחזקה. י.א

C21.08.1330.6צפוניייצור תמרוקיםארמן . ל.א

--- C14.05.11צפוניס"שינוע חומהובלות אשדוד. מ.מ.א

A22.07.1122.02 ,14.07 ,15.09צפוניייצוק ושיווק כימיקליםאגן יצרני כימיקלים

A14.04.1109.02עורף הנמלבית קירוראגרקסקו

C20.02.1228.04עורף הנמלמסוף מטעניםאוברסיז קומרס 

C15.06.1328.04עורף הנמלמסוף מטעניםשלוחה. מ- אוברסיז 

C21.08.1325.07כבדהמחזור מתכות'ושותאולשק

A13.01.1204.01 ,13.12צפונימחסני ערובהאורשר מחסני ערובה 

C11.08.1217.03עורף הנמלס"שינוע חומאייל מטענים והשגחה

B09.07.1101.08 ,08.11'רובע ותעשיות אלקטרוניותא מערכות"אלת
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ייצור תוסף לדלקאקו טכנולוגיה ירוקה
C07.03.10צפוני

היתר נסגר
16.03 ,30.06 ,09.12

ייצור חומרי ניקויאקנין חומרים
C29.02.12כבדה

עסק נסגר
 ---

--- C07.10.12קלההאחסון חומרי הדברעירייה/אשדוד

2009בוצע בסוף שנת B03.01.12עורף הנמלייצור חשמלמ"אתגל אשדוד בע

C08.10.1308.08 ,15.09'ארובע בית אבותבית הדר

B07.11.1217.03 ,15.04צפוניייצור מסגרות אלומיניוםבליינדס אלומיניום וזכוכית

--- B13.09.11צפוניחיטוי עץברותים תעשיות עץ

בריכת שחיהעיריית אשדוד–בריכת חרצית 
, C23.10.1318.02 ,22.03 ,16.06'רובע ח

21.12

C23.10.1316.06 ,25.08'רובע בבריכת שחייהעיריית אשדוד–בריכת טיפולית

C10.10.1331.05 ,15.07ב"רובע יבריכת שחיהב"בריכת י

C23.10.1316.06'רובע בכת שחיהבריעיריית אשדוד–'בריכת מקיף א

C14.07.1328.06 ,08.07רובע מרינהבריכת שחיהבריכת שחיה אגוז

2009בוצע בסוף שנת C06.12.12צפוניייצור גבינותגבינות הכפר

C18.07.1209.06 ,02.08רובע סיטיבריכת שחיהגו אקטיב

B09.09.1122.07כל העיראחזקת מכוני מיםש מתן שירותים.ד

--- C14.0712צפוניייצור חומרי ניקוידורית כימיקלים 

--- C01.02.12כבדהשיקומי, מרכז טיפולידרך המים

C27.09.1118.04 ,05.09צפוניציפוי גלילי גומיהגליל תעשיות

מכירת חומרי הדברההגרעין
C04.08.12כבדה

סניף נסגר
10.03

C23.11.1304.08רובע מרינהמועדון כושררנשיונלהולמס פלייס אינט

עיבוד עופרתהקורנס מפעלי עופרת 
B31.01.11צפוני

הומלץ לחדש
16.12

---- C23.08.13צפוניס"שינוע חומהרן שינוע מטענים

B22.04.1124.11 ,09.12 ,26.12צפוניאחסון כימיקליםכימילאב. מ.ח

C13.09.1305.08צפוניס"חומשינועדלקלהובלתחברה

A23.12.1114.03 ,15.12עורף הנמלייצור חשמלאשכול. א–חשמל. ח

--- C03.05.12כבדהס"אחסון חומלוגיסטי . א–חשמל. ח

A26.10.1113.10עורף הנמלמסוף מטעניםמכולנוע.ח

A10.10.1126.08עורף הנמלנמלאשדודנמל.ח

A21.12.1123.02 ,08.12צפונימ"אחסון מיכליות גפמ"גפ–לוי אליאתשפר.ח

2009בוצע בסוף שנת C21.12.12צפוניאחסון ושינוע דלקיםדלק–לויאליאתשפר.ח

C26.05.1209.06פארק אתגריםבריכת שחיהחופית חברה עירונית לתיירות

--- C03.07.11צפוניאיסוף וערבוב שמניםמ"בעהפצהחי

A15.06.1114.04 ,06.06כבדהבית קירורחירון

B30.05.1228.04 ,17.05 ,02.08צפוניייצור ברזים וציפוייםארמטורותחמת

B03.01.1321.04 ,12.12כבדהייצור ציוד רפואימדיקלטבע

C28.04.1103.02צפוניייצור ציוד לטיפול במיםכימיתהנדסהטרייטל
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2009בוצע בסוף שנת C22.10.12צפוניייצור תמרוקיםאריזהטכנולוגיותב"י

C15.06.1227.04 ,31.05צפונישיווק חומרי ניקויתעשיותהראון. י

B08.12.1202.12צפוניייצור וערגול פלדהפלדותיהודה

--- C03.05.12צפוניחיתוך וכיפוף פלדהרשתותיהודה

C11.01.1409.12עורף הנמליצוא נפטיונקס

A19.10.1101.09צפוניעיבוד והולכת גז טבעיי'אנרגנובל- תטיסים

C13.06.1225.07 ,01.11 ,26.12צפוניאספקת חומרי בנייןכימיהיעד

--- B04.08.11כבדהחיטוי עץסחרישקול

B14.07.1107.10 ,01.12 ,26.12צפוניייצור חומרי ניקוי2000כימגת

C02.05.1229.12צפוניייצור כימיקליםהנדסהכימו

B10.10.1110.02 ,08.12צפוניאחסון כימיקליםכימיכלור

2009בוצע בסוף שנת C27.12.12קלהמכירת ציוד טכניטכניציודהפצת. ד.ל

A31.12.1106.12כבדהס"אחסון חוממ"בעלוגיסטיקר

--- C03.08.11צפונייצור זיווד אלקטרוניייצורתעשיותלוטם

A17.04.1113.04עורף הנמלאחסון חומרי הדברהתעשיותלוכסמבורג

2009בוצע בסוף שנת C16.12.12צפוניייצור ושיווק חומרי אריזהאלמור. ק.ש.מ

--- C23.05.12צפוניייצור ומחזור חביותמ"בעמובילק

A14.08.1114.01צפוניון כימיקליםאחסמפעל אגן–מחסן הרן 

C25.01.1304.01צפוניטיהור שפכיםאשדודניטרוןש"מט

, C19.08.1109.05 ,16.05 ,08.06צפוניייצור חומרי ניקויתעשיותמטלוב
21.06 ,28.10 ,03.11

--- C09.04.11עורף הנמלייבוא חומריםלררמיכאל

C28.04.1128.07צפונימשמחזור שמן משווסחרשווקמיש

08.12הומלץ להנפיק Cקלהמכבסת ניקוי יבשמכבסת חיש צח

--- C05.05.12'רובע במעבדהמכללת סמי שמעון

A06.04.1109.02 ,06.05כבדהבית קירורתעשיותמנרב

2009בוצע בסוף שנת C06.12.12עורף הנמלמסוף מטענים207מסוף

--- C02.02.11צפוניצור מסננים לרכבייל.אמסנני

B03.07.1226.04צפוניצביעה וציפוי אלומיניוםא.פ.צ.מ/אילגוןמפעלי

.C20.12.1302.12צפוניאחסון גלילי גזיםמפעלי חמצן וארגון

B21.06.1128.10עורף הנמלבית קירורמפעלי קירור אשדוד

A16.01.1211.08אשדודמתקני הכלרהמקורות

A05.12.1107.03 ,06.05 ,09.08חדש- צפוניייצור ואחסון גזיםמקסימה

A09.06.1131.05עורף הנמלאחסון חומרי הדברהמרחב אגרו

C23.07.1124.08 ,30.12'רובע ובריכת שחיהס בית לברון"מתנ

B05.12.1213.10 ,15.11צפוניעיבוד וחיטוי עץעץתעשיותניאור

C16.12.1322.04 ,27.07כבדהייצור חומרי ניקויקריןבוןס

--- B18.07.11כבדהייצור ערכות רפואיותדיאגנוסטיקהסביון

Cכבדהמפעל מזוןסולבר
B

02.07.11
28.10.11

2009בוצע בסוף שנת 



17

C12.08.1327.04 ,22.07 ,12.10צפוניייצור כימיקליםכימיקליםסיוון

C25.06.1109.06'רובע במועדון כושר וספורטארסוואט סט

C25.07.1323.05 ,12.07צפוניאחסון כימיקליםשיווקסנטימפורט

C06.04.1127.05צפוניייצור תמרוקים1986פיתוח עטרון

C05.08.1131.05 ,15.07א"רובע יבריכת שחיהעמותת בריכת כנורות

A11.01.1214.09צפוניקיםייצור דלאשדודזיקוקביתפז

A15.08.1118.07צפונימסוף דלקגלילותפי

--- B17.10.11צפוניייצור רכיבים אלקטרוניםאלקטרוניקסאל.סי.פי

C31.05.1117.01כבדהפיתוח מוצרים ביוטכנולוגייםפרוקוגניה

C28.04.1115.02עורף הנמלס"אחסון חומפרידנזון

C07.08.10צפוניייצור צנרת פלסטיקשיווקוברזצינור
היתר לא חודש

25.07 ,04.10

A07.07.1108.02 ,27.06צפונימסוף מטעניםקונטרם

C23.02.1331.01'רובע המכבסת ניקוי יבשקלין סק

C13.12.1328.04עורף הנמלשיווק חומריםקרן בנגב

C10.01.1205.05 ,22.07 ,11.10להקייצור חומרי ניקויושיווקייצוררוז

A02.02.1124.01עורף הנמלמסוף גופריתאמפרטרותם

A02.02.1124.01עורף הנמלמסוף חומצה זרחתיתאשדודנמל-דשניםרותם

A15.12.10עורף הנמלמסוף גזיםישראלקומפנירינקם
מסוף נסגר

30.05 ,13.07 ,15.07 ,
13.10

C22.07.1121.04 ,30.06צפוניייצור חומרי ניקויכימיקליםשחר

B18.09.1108.02 ,27.06צפוניאחסון חומר הדברהפוספוןשמד

B25.01.1222.04קלהתחנת מעבר לשמן משומשגיאשמני

2009בוצע בסוף שנת B07.02.12צפוניס"אחסון חומחרודשאןתבור

2009בוצע בסוף שנת C11.02.12כבדהי טקסטילצביעת בדואשפרהצביעהמפעליתכלת

A01.06.1126.04צפוניהזרמת דלק בצנרתד"קמואנרגיהנפטתשתיות

.01.02.11-מעודכן ל–כולל תאריכי סיורמחוץ לאשדוד ס "העסקים מחזיקי חומרשימת:10' מסטבלה

דירוג דירוג רשות מקומיתרשות מקומיתמהות העסקמהות העסקשם העסקשם העסק

היתרהיתר

י סיורי סיורתאריכתאריכתוקף ההיתרתוקף ההיתר

מסחר,יבואתכשיריםושיווקפיתוחאגרון

ברנר

C04.08.13 ---
--- C26.01.12ומסחריבואהשבחהבאד
--- C10.07.13שחיהבריכתשחיהבריכת-אלעזריבית
--- C06.08.11פארק שעשועיםחלומותייבית

--- C10.06.13שחיהבריכתברנרגבעת

--- C20.02.13חקלאיותתשומותוקשיוקדרון–הגרעין

A14.10.1105.10קירורביתהדרמוצריפרדס
--- בטיפול Cשחיהבריכתשחיהבריכת-קדרון
--- C23.01.13להשקיהקולחיןמיהספקתברנרקולחי
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--- C13.1113בריכת שחיה והכלרהקבוצת שילר
--- B01.06.12מפעל טקסטילשילטקס
זרעיםויצורלפיתוחחברהאגרידרה

גדרה

C07.07.13 ---
--- C06.08.12שחייהבריכתשחייהבריכתגדרה

C15.01.1409.12שיקומי-גריאטריחוליםביתהרצפלדחוליםבית
--- C06.09.12זרעיםושיווקייצורגדרהזרעים
--- C31.03.11הדברהחומרימחסןופרחצינור

דפוס עיטוף ודיוור ישירריזה ובניו . ר ו"יה דאנ

גדרות

C24.10.1213.07 ,19.07

--- C31.03.11בריכת שחיהגדרות מועצה אזורית

--- C09.09.13שינוע שמן משומשעזרא לביא

C18.03.10מכירת תשומות לחקלאותעמיר שיווק והשקעות 
בטיפול

 ---

--- C20.09.11ייבוא ושיווק חומרי איטוםיגון פולישילד פתרונות ציפוי ומ

זיווד אלקטרוניאהרון יוסף ובניו תעשיות זיווד 

גן יבנה

C14.11.12 ---

--- C28.06.11בריכת שחיה מוסד ילדים ונוער בית אפל

A13.11.1101.06 ,03.10ייצור מאפהמעדנות 

C20.05.1309.06בריכת שחיה ס גן יבנה"מתנ

, בריכת שחיה והכלרה, ש"גדבני דרום
כד בני דרום

חבל יבנה

B29.09.11 ---

--- C04.10.11בריכת שחיהבריכת שחיה- גבעת וושינגטון 

C01.04.1218.03יצור מגבוניםמ"דינמיק תעשיות מגבונים בע

שינוע /הובלת מטענים משרד הובלה חוף אשדוד
ס"חומ

B30.11.1219.07

--- C04.10.11בריכת שחיהניר גלים 

מפעל , מחסן הדברהקבוצת יבנה
בריכת שחיה ועוד, שימורים

B13.02.12 2009בוצע בסוף שנת

מ"מסוף גפ)גז יגל(מ "בע. י.גז מרכז ג

נחל שורק

A13.11.1101.12

--- B23.06.11מחלקה לצביעת מתכותמצבעה-זיקית

--- C18.07.11ום ומכירת מי קולחיןאיגמאגרי חפץ חיים 

--- C09.02.13בריכת שחיהמפעלי תיירות חפץ חיים

C08.07.10בריכת שחיהמרכז חינוכי יד בנימין
בטיפול

 ---

--- C31.03.11מחסן חומרי הדברה מושב שיתופי- משק יסודות

C05.05.10שימוש , חיטוימועצה אזורית/נחל שורק
לבטיפו

 ---

--- C07.07.11ייצור ושיווק מגבונים לחים) איי.פי(פאלאס תעשיות 

--- C11.05.13כלליישראלית להזרעה . שיאון ח

באשדוד סיורים 140מתוכם , סיורים150האיגוד ביצע השנה הקודמותאותכפי שניתן לראות מהטבל

מחוץ ס "של סיורים בעסקים מחזיקי חומית יחסהמספר המועט יצוין כי . סיורים מחוץ לאשדוד10- ו

.לאשדוד נובע מהעובדה שמחוז מרכז השתמש בחברה חיצונית לביצוע סיורים בבריכות שחיה
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ס באשדוד עם חלוקה "הסיורים שבוצעו השנה בעסקים מחזיקי חומ' מציג את מס7' תרשים מס

ס "ממחזיקי החומ100%-ים בבנוסף התרשים מראה כי השנה בוצעו סיור). A ,B ,C(לרמת ההיתר 

.Cברמה 66%-וBברמה A ,70%ברמה 
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רמת היתר הרעלים

.עם חלוקה לרמת ההיתר2010-ס באשדוד ב"הסיורים שבוצעו במחזיקי החומ' מס:7' תרשים מס

תיקי מפעל

. האיגוד פנה לכל מחזיקי היתרי הרעלים באשדוד על מנת לעדכן את תיקי המפעל ונהלי החירום

עלייה של ).88%-כ(העסקים באשדוד105מתוך מעודכניםנוהלי חירום/י מפעלתיק92ברשות האיגוד 

)תיקי מפעל60-כ(תיקי המפעל בהשוואה לאשתקד ' במס30%

ס"פורום חומ

ית ינערכו סיורים מתוכננים ובקורות פתע עם נציגי רישוי עסקים בעירשיתוף הפעולההגברת במסגרת

.לפי העניין, הגנת הסביבהונציגי המשרד העורף פיקודנציגי , כיבוי אשנציגי , אשדוד

.11' טבלה מס, מפגשים לדיון בנושאים משותפים6ס ונערכו "הוקם באיגוד פורום חומ
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.2010ס בשנת "מפגשי פורום חומ:11' טבלה מס

נושאמשתתפיםתאריך

אגף , אשדוד. ע–רישוי עסקים , א"כב, איגוד11.03.10

ס"שרד להגנההמ, אשדוד. ע–ביטחון 

מפעל , מפעל סולבר, בורשטיין-מ "חניון גפ, מסופי מטען

.אגן

מרכז –מפעל אגן : סקרי סיכונים למתקנים חדשיםר"פקע, א"כב, איגוד22.04.10

–נמל אשדוד , מתקן אלקילציה–בית זיקוק , לוגיסטי

צנרת- מפעל מקסימה , מיכל חומצה גופרתית

עסקים ללא היתרי רעלים, מתקן אלקילציה–בית זיקוק ס"ההמשרד להגנ, איגוד13.05.10

צנרת–מפעל מקסימה , מתקן אלקילציה–בית זיקוק ר"פקע, איגוד03.06.10

. ע–רישוי עסקים , ר"פקע, א"כב, איגוד19.07.10

ס"המשרד להגנה, אשדוד

אישורי –מפעל אגן , בורשטיין–מ "חניון גפ, מפעל סולבר

, בית קירור מנרב, מחסן הרן, גיסטיכבאות ומרכז לו

,מפעל מטלוב תעשיות, מסוף הגזים רינכם

. ע–רישוי עסקים , ר"פקע, א"כב, איגוד29.11.10

אשדוד

מפעל , .ש.י.העסק מ, העסק חמורד, מפעל כימגת

מ "סקר סיכונים למיכלי גפ–בית זיקוק , כימילאב

.חדשים
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ס"השתלמויות חומ

ההרצאות הועברו לכונני האיגוד . ס"הדרכות בנושא חומ' האיגוד עברו מסכונני2010במהלך שנת 

ברו ס הוע"מרבית הדרכות החומ. יחד עם כונני איגוד ערים אשקלון וכונני איגוד ערים דרום יהודה

.ההשתלמויות נערכו במשרדי האיגוד).ס"ס ארצי במשרד להגנה"מפקח חומ(ר יעקב דרור "י ד"ע

.2010הרצאות שהועברו לכונני האיגוד בשנת רשימת: 12' טבלה מס

מרצהמרצהההרצאהההרצאהנושאנושאתאריךתאריך

01.02.10
וקבלת החלטות באירועי , מסכי מים, כניסה לחלל סגור

.ס"חומ
ס"המשרד להגנה–ר יעקב דרור "ד

13.06.10
סיכוני , פיקוח על עבודות אסבסט, עבודה בחלל סגור

.ישיבחירת ציוד מיגון א, עובדי האיגוד במפעלים
אקוטסט–אברהם קרול מר 

07.07.10

הערכת סיכונים , צמצום סיכונים באופן פאסיבי

.לאמוניה
ס "המשרד להגנה–ר יעקב דרור "ד

ס ובתרגילים כולל הוראות "בטיחות באירועי חומ

.לשימוש בטיחותי בציוד ובאמצעי המיגון האישי
ס"המשרד להגנה–יעקב זוהר מר 

ס"המשרד להגנהס"מוני אירועי חומהשתלמות מ18.08.10

18.10.10
. הפן האירועי ומיקום גלאים קבועים–צמצום סיכונים 

.הערכת סיכונים לברום
ס "המשרד להגנה–ר יעקב דרור "ד

16.12.10

שינויים בתרחיש לאור –הערכת סיכונים דטרמיניסטית 

אירוע , סקירה אודות אירוע השריפה בכרמל. המטרות

אירוע דליפת , ן בחיפה"מימן גופרי בבזפריצת גז 

.ס נוספים"איזוטנק ברום בנמל חיפה ואירועי חומ

ס "המשרד להגנה–ר יעקב דרור "ד

ס"ס בניידות החומ"חומלאירוע ציוד 

הניידות כוללות ציוד גילוי וזיהוי . ס"חומאירועי לטיפול ב)'ב-ו' ניידת א(כוננות רכבי שני לאיגוד 

בנוסף ציוד . עובר בדיקה אחת לחודש, ס"כל ציוד החומ.וד מיגון אישי וציוד קשרצי, גזים) ז"גו(

מר יעקב י"עס "ניידת חומנערכה ביקורת 01.02.10-בתאריך ה. ז עובר בדיקות וכיול אחת לשנה"הגו

.הביקורת עברה באופן תקין ללא הערות). ס"מרכז ארצי לחומרים מסוכנים במשרד להגנה(זוהר 

הונפק לכוננים כרטיס , בנוסף. ז בניידת"חוברת מידע אודות השימוש במכשירי הגוהשנה נכתבה

מפעלי :רשימת טלפונים של, אמצעי קשר בניידת, ז בניידת"מידע אודות ציוד הגומידע המכיל 

.ס"גורמי חירום חיצוניים וגורמים במשרד להגנה, ס"החומ

.כן תיק המכיל את כל הפרטים הדרושיםח שתיערך בחודש פברואר באשדוד הו"לקראת ביקורת מל
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ס בעסקים"תרגולות חומ

:ס"תרגולות חומ10-כונני האיגוד השתתפו ב2010בשנת 

נושא התרגילנושא התרגילכוחות משתתפיםכוחות משתתפיםמקום התרגילמקום התרגילתאריךתאריך

כונני , עיריית אשדוד, ר"א פקע"מד, א"כב, י"מאשדודהעיר04.03.10

.האיגוד

הפעלת , תרגיל חירום בעיר אשדוד

.ח"ך מלמער

וערבוב במאצרה שפך חומצת מלח .כוננית האיגוד, צוות חירום הבריכהבריכת חרצית22.03.10

חומצת מלח עם נתרן תת כלורי

שפך אתנול, שפך חומצת מלחכונני האיגוד, צוות חירום מפעלימפעל סולבר28.04.10

נמל צוות חירום, חיל הים, ר"פקע, א"כב, י"מנמל אשדוד25-27.05.10

.כונני האיגוד ועוד, אשדוד

4נקודת מפנה –תרגיל עורף לאומי 

נציגי , צוות מפעל מעדנות, ר"פקע, א"כב, י"מ)גן יבנה(מעדנות 26.05.10

.האיגודניתכונ, מועצת גן יבנה

דליפתתרגיל סימולציה לאירוע 

.)גן יבנה(אמוניה במפעל מעדנות 

חילוץ , ס"דליפת איזוטנק חומ.כונני האיגוד, חירום מפעליצוות, א"כב, י"ממפעל אגן08.11.10

.מגבוה

, תחנת כח אשכול14.11.10

נמל אשדוד

נמל , תחנת כח אשכול, חיל הים, א"מד, א"כב, י"מ

.כונן האיגוד, עיריית אשדוד, בית זיקוק פז, אשדוד

ים "תרגיל סימולציה לתרגיל 

."גבוה

מפעל טבע 21.11.10

מדיקל

שריפת מיכל דלק ודליפה במיכל .כונן האיגוד, צוות חירום מפעלי, א"מד, א"כב, י"מ

.חומצת מלח

, תחנת כח אשכול29.11.10

נמל אשדוד

נמל , תחנת כח אשכול, חיל הים, א"מד, א"כב, י"מ

.האיגודניכונ, עיריית אשדוד, בית זיקוק פז, אשדוד

."תרגיל ים גבוה"

שריפה , פגיעת טיל במיכל דלקכונני האיגוד, צוות חירום מפעלי, א"כב, י"מבית זיקוק פז28.12.10

.ופגיעת טיל במתקן ייצור

: מתוך התרגילים יש לציין

בשטח האיגוד הפעלת כוחות החירום בנמל הבמסגרת תרגיל עורף לאומי תורגל–4נקודת מפנה .1

ל "כ של צה"האב' יח, היםחיל, כונני האיגוד, א"מד, א"כב, י"מ(אשדוד וגורמי חירום חיצוניים 

, דליפה ממכולה כתוצאה מנפילת טיל, ע"אירוע פח, שריפה באונייה: במגוון של תרחישים) ועוד

.ועודקונבנציונלילת טיל בלתי ינפ
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הטיל הבלתי קונבנציונלי בנמל אשדודז לאחר נפילת"גותר מבצע"יחידת המומחים של פקע:1' תמונה מס
.)נמל אשדוד:צילום(

כיבוי, מסוכניםחומריםדליפת,ע"פחאירועיתורגלוהתרגילבמסגרת–"ים גבוה"תרגיל .2

ביטחוןתרחשיהדמייתכללשתרגילה.בנמל אשדוד ובתחנת כח אשכולנפגעיםוחילוץשריפות

רביםגורמיםהשתתפו, חיונייםתשתיתלמתקניהסמוךוהיבשתיהימיבמרחבשונותוסכנות

מספר, אשכיבויצוותי, זיקוקבתי, היםבחילגורמים, וכן, החשמלובחברתאשדודנמלבחברת

.נוספותורשויותכונני האיגוד, א"מד, משטרהיחידות

.)נמל אשדוד:צילום(א"י כב"כיבוי שריפה במיכל דלק בתחנת כח אשכול ע:2' תמונה מס
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מסוכנתפסולת 

מסוכנתלמפעל לטיפול בפסולת פסולת מסוכנתטון26,896מפעלים בתחום האיגוד פינו השנה16

מכלל כמות הפסולת הרעילה שטופלה 25%המהווים , )החברה לשירותי איכות סביבה(ברמת חובב

מראה את כמויות הפסולת המסוכנת 13' טבלה מס. ברמת חובבמסוכנתארצי לפסולת הבאתר 

. 2010לחודשים בשנת שטח האיגוד בחלוקה ממפעלי תעשייה בשפונתה לאתר ברמת חובב

.)טון(2010פינוי פסולת מסוכנת לאתר רמת חובב מתעשייה בשטח האיגוד בשנת :13' טבלה מס

מפעלמפעל

))טוןטון((פסולת פסולת 

דצמברדצמברנובמברנובמבראוקטובראוקטוברספטמברספטמבראוגוסטאוגוסטיולייולייונייונימאימאיאפרילאפרילמרץמרץפברוארפברוארינוארינואר
ככ""סהסה

שנתישנתי

6398729274666936286033693515396467327465אגן כימיקלים

00000000306000306אוברסיז קומרס

01100849303029א "אלת

20515010915511812510212513717733551464905בתי זיקוק פז

0001000000001מ"ג בע.ביוטיקייר א

0030000000004ס"דור מחזור איכה

92679681873477510278717096297606309459620הקורנס

2155000000000076חברת חשמל אשדוד

00506000000012חמת

01002684313761013127טבע מדיקל

28433227026555550128131602543874513895יהודה פלדות

5000000000005מ"חר בעישקול ס

MPS0010000000001

0001731162500111010426י'נובל אנרג

0000400000004סולבר חצור

19850000000011111022עטרון פיתוח 

20792213213517962274232418661559158417375043228726896חודשיכ"סה
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: שאר הפסולת).54%(מוצקה תהינה אנאורגאנישפונתה לרמת חובב השנה מרבית הפסולת המסוכנת 

).8' תרשים מס) (2%(בוצה , )3%(סולפיד , )11%(חומצות , )14%(אדמות מזוהמות , )16%(אורגני 

אורגני
16%

אנאורגני
54%

שפכים  /בוצה
לביולוגי

2%

חומצות
11%

סולפיד
3%

אדמות מזוהמות
14%

אחר
0.5%

.לסוגי חומריםמסוכנתפסולתהתפלגות:8' תרשים מס

ת זיקוק פזיב, )28%(אגן כימיקלים, )36%(הקורנס: מפעלים4-ס פונתה מ"סולת החומעיקר פ

). 9תרשים ()14%(יהודה פלדות, )18%(

הקורנס
36%

אגן כימיקלים
28%

יהודה פלדות
14%

בית זיקוק פז
18%

אחר
4%

.למפעליםמראה את התפלגות הפסולת המסוכנת :9' תרשים מס
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2010בשנתחובבברמתלאתרשפונתההרעילההפסולתהתפלגותאתמראים11-ו10' מסתרשימים

משטחחובברמתלאתררעילהפסולתפינויכ"וסההארץחלקיומשארהאיגודבשטחליםממפע

חובבלרמתשפונתההמסוכנתהפסולתבכמותעליהחלההשנה. בהתאמה, 2000-2010בשניםהאיגוד

)2009בשנתפסולת23,366לעומת2010בשנתפסולתטון26,896(2009לשנתבהשוואה2010בשנת

ממספר מפינוי קרקע מזוהמתבעיקר העלייה בכמות הפסולת המסוכנת נובעת . )11' תרשים מס(

.)טון74(וממפעל אגן ) טון306(אוברסיז קומרס המטעניםמסוף , )טון3,318(בית זיקוק פז : עסקים

26,896
(25%)

79,460
(75%)

)טון(פסולת מסוכנת מתחום האיגוד  )טון(פסולת מסוכנת מחוץ לתחום האיגוד 

.בישראל2010בשנתחובבברמתלאתרשפונתהמסוכנתפסולתכמותהתפלגות:10' תרשים מס

0
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"סה35,000
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כ 
)

)טון

שנה

.2000-2010בשניםהאיגודמשטחחובבברמתלאתרשפונתהמסוכנתפסולתכ"סה:11' מסתרשים
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אירועי חומרים מסוכנים

אירועים בשנת 12-בהשוואה לחומרים מסוכניםאירועי38-האיגוד בטיפלו כונני2010במהלך שנת 

עלייה : סיבות' ס נובעת ממס"העלייה המשמעותית בכמות אירועי החומ).14' טבלה מס(2009

עליה ברמת הפעילות של , ס"במודעות וברגישות של צוות חירום ומאבטחי נמל אשדוד לאירועי חומ

בתנועת המטענים הכוללת 25%- על פי נתוני רשות הספנים והנמלים חלה עלייה של כ(נמל אשדוד 

ח "דוהוספה של אירועי ריח חריגים ל, )2009לעומת שנת 2010שעברה בנמל אשדוד בשנת ) בטונות(

.ס"אירועי חומ
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.2010בשנתהאיגודבמרחבמסוכניםחומריםאירועיסיכום:14' מסטבלה

תאריך 'מס
תחילת 
האירוע

שעת 
תחילת 
האירוע

מקום תיאור המקרה
האירוע

חומרים 
מעורבים

תאריך כיצד טופל
סיום 
האירוע

שעת 
סיום 
האירוע

דגל 
חומרת 
*האירוע

דליפה ממכולה110.01.1009:57
מ "או' הנושאת מס

1267- ו1263
טביב ' והשייכת לחב
בנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

נוזל (צבע
ונפט ) דליק
גולמי

י "המכולה נאטמה ע
טביב ' צוות חב

והועברה למפעל 
, להמשך טיפול

.בנוכחות כונן האיגוד

10.01.1015:55

דליפה מאיזוטנק 212.01.1009:15
מ "או' הנושא מס

שנפרק בנמל 2460
אשדוד ויועד למפעל 

אגן

נמל 
אשדוד

-2- מתיל- 2
נוזל (בוטן  
)דליק

ברז האיזוטנק הוחלף 
י צוות מפעל אגן "ע

כונן . והדליפה פסקה
האיגוד ביצע ניטור 

.במקום

12.01.1010:40

חשד לדליפת 312.01.1010:15
מאיזוטנק ריק 

מ "או' הנושא מס
והשייך לפז 3082

בית זיקוק בכניסה 
לבידוק בנמל אשדוד  

נמל 
אשדוד

חומר 
המסוכן 
לסביבה

י "לא אותרה דליפה ע
, כונן האיגוד

האיזוטנק הוחזר 
.לבית הזיקוק לבדיקה

12.01.1010:30

דליפה ממכולה 417.01.1014:00
מ "או' הנושאת מס

שהגיעה 2811
ממפעל מכתשים 
ל ברמת חובב לנמ

אשדוד

נמל 
אשדוד

מוצק 
אורגני 

רעיל

י "המכולה נאטמה ע
טביב ' צוות חב

והועברה להמשך 
טיפול למפעל 

בנוכחות , מכתשים
.כונן האיגוד

17.01.1016:00

חשד לדליפה 531.01.1010:00
ממכולה הנושאת 

1263מ "או' מס
שהגיעה ממסוף 

המטענים אוברסיז 
קומרס לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

נוזל (צבע 
)דליק

, לא אותרה דליפה
המכולה הועברה 

בחזרה למסוף 
המטענים אוברסיז 

בנוכחות כונן , לבדיקה
.האיגוד

31.01.1010:15

ריאקציה ושחרור גז 607.02.1014:20
כלור כתוצאה 

מערבוב חומצת מלח 
, עם נתרן תת כלורי

במפעל כימיכלור

. ת.א
, צפוני

אשדוד

חומצת 
נתרן , מלח

, יתת כלור
גז (כלור 
)רעיל

מיכלי החומרים 
נאטמו ושטיפת האזור 

י צוות המפעל "במים ע
בנוכחות , וכיבוי אש

.כונן האיגוד

07.02.1015:10

שריפת במבנה עם גג 719.03.1013:25
אסבסט בעסק 

"מרכז הסוללה"

. ת.א
, קלה

אשדוד

י כונן "ניתנה הנחייה עאסבסט
האיגוד למניעת כניסה 

ינוי לעסק עד לפ
י חברה "האסבסט ע

.מורשית

19.03.1014:10

דליפה ממכולה 822.03.1011:10
מ "או' הנושאת מס

שהגיעה 1219
ממפעל כמיפרינט 

מקבוצת אבקו (
לנמל ) כימיקלים

.אשדוד

נמל 
אשדוד

IPA) נוזל
)דליק

י "המכולה נפתחה ע
, צוות כמיפרינט

. בנוכחות כונן האיגוד
המיכל הדולף אותר 

ר נשאב למיכל והחומ
.חדש

22.03.1015:00
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תאריך 'מס
תחילת 
האירוע

שעת 
תחילת 
האירוע

מקום תיאור המקרה
האירוע

חומרים 
מעורבים

תאריך כיצד טופל
סיום 
האירוע

שעת 
סיום 
האירוע

דגל 
חומרת 
*האירוע

חשש לדליפה 925.03.1021:18
ממכולה הנושאת 

1219מ "או' מס
שהגיעה ממפעל 

מקבוצת (כמיפרינט
) אבקו כימיקלים

לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

IPA) נוזל
)דליק

כונן האיגוד לא איתר 
אך , דליפה במכולה
, לשם הזהירות

המכולה הועברה 
למפעל כמיפרינט 

.לבדיקה

26.03.1009:00

שריפת שני מחסנים 1003.04.1014:11
עם גגות אסבסט 

אשדוד' ברובע ו

', רובע ו
אשדוד

י כונן "הנחיות עניתנואסבסט
האיגוד להסתגרות 

לאחר . התושבים
השריפה ניתנו הנחיות 

.לטיפול באסבסט

03.04.1014:35

ריח חריג משתי 1119.04.1011:20
מכולות הנושאות 

- ו3077מ "או' מס
השייכות , 2783

למפעל מכתשים 
ברמת חובב והגיעו 

ברכבת לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

חומר 
המסוכן 
לסביבה 

מר וחו
הדברה 

זרחן 
אורגני

כונן האיגוד ביצע 
ניטור בסמוך 

לא התקבלה , למכולות
המכולות . קריאה

הוחזרו למפעל 
.מכתשים לבדיקה

19.04.1015:30

ריח חריג מאיזוטנק 1217.05.1016:20
' ריק הנושא מס

אשר 2460מ "או
הגיע ממפעל אגן 

לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

-2- מתיל- 2
נוזל (בוטן  
)דליק

האיזוטנק הוחזר 
למפעל אגן לטיפול 

.ושטיפה נוספת

17.05.1017:00

ק של ביו "מ2-כ1312.06.1006:27
נשפכו מתוך , דיזל

פתח ניקוז בגדר 
מפעל אקו 

טכנולוגיה ירוקה 
וזרמו אל הכביש 

צפוני. ת.בא

. ת.א
, צפוני

אשדוד

כונן האיגוד הגיע ביו דיזל
בזמן האירוע . למקום

טרקטור .נסגר הכביש
של עיריית אשדוד 

פיזר חול על הכביש 
לספיגת כתם הביו 

דיזל

12.06.1012:00

' שריפה במוסך ברח1405.07.1021:40
בו היו , הבושם

מעורבים גלילי גזים 
, מ"גפ, אוויר(

, מצברים, )פריאון
צבעים ורהיטים

. ת.א
, כבדה

אשדוד

חומרים 
רבים

כונן האיגוד ביצע 
ניטור ברחובות 

לא , מוכים לשריפההס
. התקבלה קריאה

למחרת השריפה נבדק 
.איזור נחל לכיש

05.06.1023:40

מ מצובר "דליפת גפ1529.07.1013:20
, תוך כדי מילויו

, שסתום הלחץ נפרק
,  הכלנית' ברח

אשדוד

רובע 
', ח

אשדוד

גז (מ "גפ
)דליק

א ריססו מים על "כב
צוות סופרגז . הצובר

ן כונ. אטם את הדליפה
האיגוד ביצע ניטור 

לא התקבלה , במקום
.קריאה

29.07.1013:48

דליפה ממכולה 1609.08.1007:45
מ "או' הנושאת מס

והשייכת 3265
למפעל  אבקו 

כימיקלים בנמל 
אשדוד

נמל 
אשדוד

נוזל 
, קורוזיבי

, אורגני
חומצי

י "המכולה נפתחה ע
צוות אבקו כימיקלים 

. בנוכחות כונן האיגוד
הדולף אותר המיכל 

והועבר למאצרה 
.להמשך טיפול במפעל

09.08.1015:00

תאריך 'מס
תחילת 
האירוע

שעת 
תחילת 
האירוע

מקום תיאור המקרה
האירוע

חומרים 
מעורבים

תאריך כיצד טופל
סיום 
האירוע

שעת 
סיום 
האירוע

דגל 
חומרת 
*האירוע
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דליפה מאיזוטנק 1726.08.1015:17
1274מ "או' מס

ע לנמל אשדוד שהגי
מדור כימיקלים

נמל 
אשדוד

- נורמל
פרופנול 

)נוזל דליק(

הדליפה טופלה תוך 
י צוות "זמן קצר ע

החירום והאירוע נסגר 

26.08.1015:35

ריח חריג ממכולה 1806.09.1017:35
המכילה משטחי עץ 
שעברה הדברה עם 

מתיל ברומיד 
והגיעה לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

מתיל 
גז(ברומיד 

)רעיל

המכולה הוחזרה 
. לחברה המשלחת

י כונן "ניתנה הנחייה ע
האיגוד לא לפתוח את 

המכולה עד לקבלת 
.אישור מהמדביר

06.09.1018:30

שריפה במבנה 1907.09.1022:18
במתחם רסקו בו 

מעורבים גג אסבסט 
מ"וצובר גפ

. ת.א
כבדה

אסבסט 
גז (מ "וגפ

)דליק

צוות כיבוי אש טיפל 
הוחלט . בשריפה

סופרגז ' בתיאום חב
מ "לתת למיכל הגפ
. לבעור עד תומו

הועברו הנחיות 
.לטיפול באסבסט

08.09.1000:30

חשש לדליפה 2015.09.1004:40
ממכולה הנושאת 

2078מ "או' מס
שהגיע בייבוא לנמל 

אשדוד

נמל 
אשדוד

טולואן 
איזוציאנט 

חומר (
)רעיל

מכולות אחרות 
, שהגיעו באונייה

ונמצא כי הן נפתחו
הנוזל . מכילות מים

ללא , שדלף היה שקוף
ניתן . ניטרלי, ריח

.אישור יציאה למכולה

15.09.1011:30

דליפה ממכולה 2116.09.1014:00
המכילה קוביות של 

דיוציל אדיפאט 
שהגיעה בייבוא 

לנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

דיוציל 
אדיפאט

י "המכולה נפתחה ע
, טביב' צוות חב
. כונן האיגודבנוכחות

המיכל הדולף אותר 
והחומר נשאב למיכל 

.חדש

16.09.1018:30

דליפה ממכולה 2222.09.1016:15
מ "או' הנושאת מס

שהגיעה 1219
ממפעל כמיפרינט 

מקבוצת אבקו (
בנמל ) כימיקלים

אשדוד

נמל 
אשדוד

איזופרופאנ
נוזל (ול 

)דליק

י "המכולה נפתחה ע
מפעל ' צוות חב

בנוכחות , כמיפרינט
הדליפה . כונן האיגוד

פסקה והמכולה 
אווררה לפני שינועה 

.בחזרה למפעל

24.09.1014:00

דליפת מאיזוטנק 2323.09.1009:10
ריק שהכיל שאריות 

ברום בנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

ברום 
חומר רעיל (

)וקורוזיבי

הברום אטם ' צוות חב
את הדליפה 

בנוכחות , באיזוטנק
יכל המ. כונן האיגוד

הועבר בחזרה למפעלי 
.הברום

23.09.1012:00

ריח חריג מאיזוטנק 2423.09.1009:10
' ריק הנושא מס

שהגיע 1993מ "או
ממפעל אכן לנמל 

אשדוד

נמל 
אשדוד

פנטהדיאן 
)נוזל דליק(

אגן אטם את ' צוות חב
, הדליפה באיזוטנק

. בנוכחות כונן האיגוד
ניתן אישור יציאה 

.למכולה

23.09.1012:00

תאריך 'מס
תחילת 
האירוע

שעת 
תחילת 
האירוע

מקום תיאור המקרה
האירוע

חומרים 
מעורבים

תאריך כיצד טופל
סיום 
האירוע

שעת 
סיום 
האירוע

דגל 
חומרת 
האירוע
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ריאקציה ושחרור גז 2529.09.1010:00
כלור כתוצאה 

מערבוב חומצת מלח 
, עם נתרן תת כלורי

בפארק אתגרים

פארק 
אתגרי

, ם
אשדוד

חומצת 
נתרן , מלח

, תת כלורי
גז (כלור 
)רעיל

י "העובד שנפגע פונה ע
בוצע . ח"א לבי"מד

, ניצוק צינור נתיק
, אוורור המכולה

ושטיפת מיכל הנתרן 
.תת כלורי במים

29.09.1012:00

דליפה ממכולה 2605.10.1009:35
מ "או' הנושאת מס

שהגיע בייבוא 1173
סנו ' עבור חב

ינטרטראנס לנמל א
אשדוד

נמל 
אשדוד

אתיל 
נוזל (אצטט 

)דליק

י "המכולה נפתחה ע
סנו ' צוות חב

אינטרטראנס בנוכחות 
ברז . כונן האיגוד

. המיכל הדולף נסגר
לא התקבלה קריאה 

באמצעות מכשיר 
.הניטור

05.10.1013:45

דליפה ממכולה 2715.10.1007:30
מ "או' הנושאת מס

א שהגיע בייבו1173
סנו ' עבור חב

אינטרטראנס לנמל 
אשדוד

נמל 
אשדוד

אתיל 
נוזל (אצטט 

)דליק

י "המכולה נפתחה ע
סנו ' צוות חב

אינטרטראנס בנוכחות 
ברז . כונן האיגוד

. המיכל הדולף נסגר
לא התקבלה קריאה 

באמצעות מכשיר 
.הניטור

15.10.1013:45

תאונת דרכים בשטח 2821.10.1014:04
נמל אשדוד בה

הייתה מעורבת 
מכולה שנפרקה 

' מאוניה הנושאת מס
2794מ "או

נמל 
אשדוד

מצברים 
חומר (

)קורוזיבי

י "המכולה נפתחה ע
בעל המטען בנוכחות 

לא . כונן האיגוד
נראתה פגיעה 

תחתית , במצברים
. המכולה היתה יבשה

אושר למכולה לצאת 
.מהנמל

24.10.1013:00

נק דליפה מאיזוט2927.10.1010:00
ריק שהכיל שאריות 

ברום בנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

ברום 
חומר רעיל (

)וקורוזיבי

הברום אטם ' צוות חב
את הדליפה 

בנוכחות , באיזוטנק
המיכל . כונן האיגוד

הועבר בחזרה למפעלי 
.הברום

27.10.1014:00

דליפה מאיזוטנק 3027.10.1010:00
מ "או' הנושא מס

שהגיעה 1917
. ג.ממפעל ב

לימרים לנמל פו
אשדוד

נמל 
אשדוד

אתיל 
אקרילאט 

)נוזל דליק(

. גי.צוות מפעל בי
פולימרים אטם את 

, הדליפה באיזוטנק
. בנוכחות כונן האיגוד

המיכל הועבר בחזרה 
.למפעל

27.10.1014:00

טפטוף מאיזוטנק 3108.11.1018:15
' ריק הנושא מס

בנמל 3267מ "או
אשדוד

נמל 
אשדוד

נוזל 
, ביקורוזי
, אורגני
חומצי

ברז האיזוטנק נסגר 
י צוות "בחוזקה ע

חירום נמל אשדוד 
. בנוכחות כונן האיגוד
לטענת נציג ספקית 

מדובר , האיזוטנק
בעיבוי חיצוני של 

לחות ולא בדליפת 
ניתן אישור . ס"חומ

לטעינת האיזוטנק 
באונייה

09.11.1009:30
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תאריך 'מס
תחילת 
האירוע

שעת 
חילת ת

האירוע

מקום תיאור המקרה
האירוע

חומרים 
מעורבים

תאריך כיצד טופל
סיום 
האירוע

שעת 
סיום 
האירוע

דגל 
חומרת 
*האירוע

דליפה ממכולה 3209.11.1000:05
מ "או' הנושאת מס

1173- ו1219
שהגיעה ממפעל 
כמיפרינט לנמל 

אשדוד 

נמל 
אשדוד

איזופרופאנ
ול ואתיל 

אצטט 
נוזלים (

)דליקים

י "המכולה נפתחה ע
מפעל ' צוות חב

בנוכחות , כמיפרינט
הדליפה . כונן האיגוד

מקורה בחור במיכל 
החומר . אתיל אצצט

הועבר למיכל חלופי 
לטיפול במפעל 

כמיפרינט

10.11.1012:30

חשד לדליפה 3311.11.1016:15
ממכולה הנושאת 

2468מ ''או' מס
בנמל אשדוד

נמל 
אשדוד

חומר 
) מוצק(

וי חיט
לבריכות 

שחייה

י "המכולה נפתחה ע
חברת , בעל המטען

ל בנוכחות כונן .ג.י
המיכלים . האיגוד

. שלמים ואטומים
מקור הטפטוף במי 

גשם שחדרו למכולה 
וגרמו להחלדת דופן 

אושר . המכולה
למכולה לצאת 

.מהנמל

09.11.1009:30

ריח חריג מאיזוטנק 3425.11.1013:40
' ריק הנושא מס

בנמל 1917מ "או
אשדוד

נמל 
אשדוד

אתיל 
אקרילאט 

)נוזל דליק(

. גי.צוות מפעל בי
פולימרים החזיר את 

האיזוטנק למפעל 
לצורך ניקוי ורק 

לאחר מכן אושרה 
כניסתו לנמל אשדוד

25.11.1014:15

חריג " גז"ריח 3527.11.1011:20
מצומת כנות ועד 

לאורך (לאשדוד 
)41כביש 

איזור 
. צ

אשדוד 
. ת.וא

, צפוני
אשדוד

מגוון 
חומרים

למקום הגיעו ניידות 
כונן , א"של כב

האיגוד והמוקד 
על כביש . העירוני

מצומת בני דרום , 41
הורגש . ת.ועד לא

ריח אופייני למפעל 
. סמוך לצ. אגן

אשדוד וסמוך לבית 
הזיקוק הורגש ריח 

אופייני לבית 
.הזיקוק

27.11.1012:30

חומצה דליפת3620.12.1011:40
זרחתית בנמל 

אשדוד

נמל 
אשדוד

חומצה 
זרחתית 

נוזל (
)קורוזיבי

שני :תאונת עבודה
עובדי נמל אשדוד 

נכוו ממגע עם 
חומצה זרחתית בעת 

' פריקת קרון של חב
הפריקה . רותם

, בוצעה מעל מאצרה
לא נוצר שפך של 

.החומר

20.12.1012:00
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:הבאהקריטריוןלפימדורגיםועיםהאיר- האירועחומרתדגל*

ריח/חשד לדליפה

שריפת גג אסבסט, איזוטנק/טפטוף ממכולה

מ"דליפת גפ, התבקעות מיכל, דליפה רצינית ממכולה

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

תאריך 'מס
תחילת 
האירוע

שעת 
תחילת 
האירוע

מקום תיאור המקרה
האירוע

חומרים 
מעורבים

תאריך כיצד טופל
סיום 
האירוע

שעת 
סיום 
האירוע

דגל 
חומרת 
*האירוע

דליפה ממכולה 3720.12.1012:20
מ "או' הנושאת מס

שהגיע בייבוא 1173
סנו ' עבור חב

אינטרטראנס לנמל 
אשדוד

נמל 
אשדוד

אתיל 
נוזל (אצטט 

)דליק

המכולה הועברה 
רעלים לסככת ה
י צוות "ונפתחה ע

סנו ' חב
לאחר (אינטרטראנס 

אוורורה במשך 
בנוכחות כונן ) לילה

ברז המיכל . האיגוד
.הדולף נסגר

21.12.1011:30

מ חריג "ריח גפ3826.12.1014:10
במושב ניר גלים 

הנפט ' ולאורך רח
צפוני. ת.בא

מושב 
ניר 

גלים 
. ת.וא

, צפוני
אשדוד

מגוון 
חומרים

יעו ניידות למקום הג
, א"מד, א"של כב

כונן האיגוד , י"מ
על . והמוקד העירוני

ובמושב , 41כביש 
ניר גלים הורגש ריח 

אופייני למפעל אגן 
. מ"ומעט ריח של גפ

לאורך רחוב הנפט 
. מ"הורגש ריח של גפ

הועברה פנייה לבית 
הזיקוק לבדוק את 

.מקור הריח

26.12.1015:30
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) 74%(מרבית האירועים ). 12' שים מסתר(ס התרחשו השנה בשטח העיר אשדוד "כל אירועי החומ

צפוני . ת.א: ס התרחשו ב"יתר אירועי החומ). נמל אשדוד ומסופי המטען(התרחשו בתחום עורף הנמל 

).א"כ3%(קלה ופארק אתגרים . ת.א, )5%(רובע מגורים , )5%(כבדה . ת.א, )10%(

, )26%(ס הינם ריח חריג "מיתר אירועי החו). 55%(גז /ס הינם דליפות נוזל"מרבית אירועי החומ

).13' תרשים מס) (3%(ס "ותאונת דרכים עם חומ, )5%(ריאקציה ושחרור גז רעיל , )11%(שריפה 

צפוני. ת.א
10% כבדה. ת.א

5%
קלה. ת.א

3%

עורף הנמל
74%

רובע  
מגורים

5%

פארק  
אתגרים

3%

דליפת  
גז /נוזל

ממכולה
55%

ריאקציה  
ושחרור גז  

רעיל
5%

שריפה
11%

ריח חריג
26%

תאונת  
דרכים
3%

.האירועסוגלפימיון–האיגודבשטחס"החומאירועיהתפלגות:  12' מסתרשים

.האירועמיקוםלפימיון–האיגודבשטחס"החומאירועיהתפלגות: 13' מסתרשים

. אירוע ריח חריג, היו ברמת סיכון נמוכה וכללו טפטוף ממכולה) 82%(ס השנה "מרבית אירועי החומ
מן האירועים היו 10%. מ"מן האירועים היו בדרגת סיכון בינונית וכללו דליפה ממכולה ודליפת גפ8%

). 14' תרשים מס(ס "ושריפה בה מעורב חומ) כלור(ברמת סיכון גבוהה כללו ריאקציה ויצירת גז רעיל 
)15' תרשים מס(נובמבר –ספטמבר , התרחשו בחודשים ינואר2010ס בשנת "מרבית אירועי החומ

37%

45%

8%
10%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

' מס
ים

וע
יר

א

חודש

.לפי דרגת חומרת האירועס"החומאירועיהתפלגות: 14' מסתרשים

.לחודשיםס"החומאירועיהתפלגות: 15' מסתרשים
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:מתוך האירועים יש לציין

)ילרע(ריאקציה ויצירת גז כלור .1

התקבל דיווח מעובדי 14:20בשעה 07.02.10בתאריך –אירוע בעסק כימיכלור –07.02.10.א

. מקור הריח היה בעסק כימיכלור. על ריח חריף) צפוני. ת.א(הפלדה ' מפעל אקווה קט ברח

החבית היתה שאמורה להיות . ממיכל לחבית) HCl(בבדיקה עלה כי עובד העביר חומצה מלח 

תגובה בין נתרן תת כלורי ). NaClO(ילה ככל הנראה שאריות נתרן תת כלורי הכ, ריקה ושטופה

:ומים, מלח, )רעיל(לחומצת מלח נותנת גז כלור 

OHNaClClNaClOHCl 222 
נוצרו , במהלך העברת חומצת המלח לחבית שהכילה שאריות נתרן תת כלורי, ככל הנראה

ח "א לבי"י מד"הוא פונה ע. שאף אותם ונפגעהעובד שביצע את הפעולה. אדים של גז כלור

בוצעה אטימה של המיכלים . א וכונני האיגוד"מד, י"מ, א"כוחות של כבולאירוע הגיע. ברזילי

. התשטיפים נוקזו למיכל לאיסוף תשטיפים בעסק. ושטיפת האזור במים

.י העסק"יודגש כי האירוע לא דווח לכוחות החירום ע

ס לכלל העובדים בעסק לרבות רענון נהלי "לבצע תרגולת אירוע חומלאחר האירוע העסק נדרש

העסק נדרש לכתוב נוהל . ונהלי העבודה) התמגנות העובדים ועוד, נהלי דיווח אירוע(החירום 

העסק נדרש למלא אחר הוראות תנאי היתר הרעלים לרבות , בנוסף. עבודה למילוי אריזות

העסק . ן חומרים העלולים להגיב אחד עם השניהפרדת חומרים לקבוצות סיכון והפרדה בי

ביקורות ' לאחר האירוע בוצעו מס. נדרש לעדכן את תיק המפעל ולעדכן את סקר הסיכונים

.פתע לבחינת קיום התנאים

כימיקלים  חומצת מלח הוזרמה בטעות למיכל עם נתרן בעת מילוי –בפארק אתגרים 29.09.10.ב

א "לאירוע הגיעו כוחות של מד. ח"המפעיל נפגע ופונה לבי. תת כלורי וגרמה ליצירת כלור גזי

מוערך כי כמות . בוצע אוורור של המקום ומילוי מיכל הנתרן תת כלורי עם מים. וכונן האיגוד

.ליטר של חומצת מלח הוספו לתוך המיכל20-הנתרן תת כלורי בקובייה היה מזערית וכ

מתוך מכולה  ) קיםנוזלים דלי(דליפה של איזופרופאנול ואתיל אצטט .2

לנמל אשדוד ממפעל במכולה שהגיע דליפהי מוקד נמל אשדוד על "דווח ע09.11.10בתאריך 

המכולה הועברה לסככת הרעלים של נמל ). מקבוצת אבקו כימיקלים בבית שמש(כמיפרינט 

צוות חירום של המפעל הגיע . למקום הגיעו צוות חירום של נמל אשדוד וכונני האיגוד. אשדוד

במהלך ההוצאה התגלה . וביצע פתיחה והוצאה של קוביות החומרים מן המכולה, התמגן, למקום

החומר בקובייה הדולפת . המכולה הומכלה מחדש ללא הקובייה הדולפת. חור באחת מן הקוביות

.הועבר לקובייה חדשה והוא הוחזר יחד עם החול הספוג בחומר למפעל כמיפרינט

ס השייך לקבוצת אבקו "תרחשו אירועים דומים במכולות עם חומיודגש כי בשנה האחרונה ה

בעקבות האירועים החוזרים נדרש המפעל לבצע ).22.09.10, 09.08.10, 22.03.10(כימיקלים 

התקבל מכתב ממפעלכמיפרינט 15.11.10בתאריך . תחקיר אודות אריזת החומרים במפעל ושינועם

. ומעבר לחביות מתכת) לרבות קוביות(יק לסוגיהם אודות עצירה לאלתר של היצוא במיכלי פלסט
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.)רועי צוקרמן: צילום(י צוות חירום ממוגן של מפעל כמיפרינט"פתיחת המכולה ע:3' תמונה מס

.)רועי צוקרמן: צילום(המכולה הדולפת עם פרופיל המתכת התומך המעוקם:4' תמונה מס
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סקר סיכונים אינטגרטיבי 

שנמצאיםהמסוכניםהחומריםבכמותלגידולמביאיםלנמלוקרבתהשדודאהעירשלמיקומה

למזעורלפעולהרשויותאתמחייבזהמצב. והפצהשיווק, ייצור, שינוע, אחסוןלרבות, בתחומה

שלוםאתלהבטיחמנתעל, מסוכניםחומריםשלגדולותכהכמויותבנוכחותהכרוכיםהסיכונים

.לעילהמתוארמהמצבהנובעתהסיכוןרמתאתהמציגסקרנערךכךםלש. הסביבהעלולהגןהציבור

לביצוע הסקר היו . כיועץשראל ברזיליר י"י האיגוד ששכר את שירותיו של ד"עסקר הסיכונים בוצע 

מטרת. דורון להב ורועי צוקרמן, ר איתי מירז"ד, ר ענת רוזן"ד,לילך אהרון,לילך פדלון:  שותפים

, מסוכניםחומריםשלגדולותבכמויותשעוסקיםומתקניםמפעליםשלהסיכוןרמתאתלבחוןהסקר

מפעליםנבחרוזהלצורך. מגוריםואזוריקהלמושכילאזוריםביחסמיקומםעלדגשמתןתוך

לכל מפעל נבחר תרחיש סיכון בתאם .הנמלבעורףו, הצפוני.ת.בא, הכבדה.ת.באמייצגיםומתקנים

.ס"נהלהנחיות המשרד להג

.תרחישי הסיכון שנבחרו עבור מפעלים עם חומרים מסוכנים בחלוקה לאזורי תעשייה: 15' טבלה מס

שם שם 

העסקהעסק

מהות מהות 

העסקהעסק

אזור אזור 

תעשייהתעשייה

תרחיש הסיכוןתרחיש הסיכוןהחומר המסוכן שנבחרהחומר המסוכן שנבחר

מנרב
בית 

קירור
כבדה

)רעיל ודליק(אמוניה 
חור יצירת ענן רעיל כתוצאה מ

.בחלק העליון’’1במיכל בקוטר 

סולבר
מפעל 

ייצור
.'מ12.5שלולית בקוטר שריפה של )דליק(הקסאן 

אוברסיז 

קומרס

מסוף 

עורף מטענים

הנמל

)רעיל ודליק(פחמן דו גופרתי 
יצירת ענן רעיל כתוצאה מחור 

.בחלק העליון’’0.75במיכל בקוטר 

רינכם
מסוף 

גזים
)רעיל(מימן כלורי 

יצירת ענן רעיל כתוצאה מחור 

.מ בחלק עליון"ס0.4במיכל בקוטר 

אגן
מפעל 

ייצור

צפוני

)רעיל(כלור 
יצירת ענן רעיל כתוצאה מחור 

.בחלק העליון’’0.5במיכל בקוטר 

מפעלכימיכלור
)רעיל(כלור 

OHNaClClNaClOHCl 222 

יצירת ענן רעיל כתוצאה מריאקציה 

ופליטה של גז כלור

קונטרם
מסוף 

מטענים
)יקרעיל ודל(אתילן אוקסיד 

בחלק ’’0.75חור במיכל בקוטר 

העליון

רותם 

אמפרט

מסוף 

הגופרית

עורף . צ

הנמל

)רעיל(גופרית דו חמצנית 

22 SOOS 

יצירת ענן רעיל כתוצאה משריפת 

SO2גופרית ופליטה של 
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:ס"הנטווח הסיכון נקבע על הנחיות המשרד להג

PAC 2 .PACהסיכון לערכי עבור פיזור חומרים רעילים נקבע טווח .א הוא ריכוז החומר באוויר 2

עבור זמן חשיפה של שעה שיגרום להשפעות בלתי הפיכות או חמורות על הבריאות שעלולות לפגוע 

. ביכולת לנקוט בפעולות הגנה

. kW/m2 1.6עבור שריפה של נוזלים דליקים מוגדר טווח הסיכון לאזור בו מגיע שטף החום לערך .ב

תוכנה שמוכרת , EPA-של ה) 5.4.1.2גרסת (ALOHAכונים בוצעה באמצעות תוכנת הערכת הסי

.מציג את מעגלי הסיכון לעסקים שנבחרו5תמונה  .ס"י המשרד להגנה"ומאושרת ע

.מעגלי הסיכון לעסקים שנבחרו:5' תמונה מס

:ממצאי הסקר העיקרייםלהלן 

משתמשיםאו/ושמאחסניםמתקניםקרבתבנמצאיםשאינםאוכלוסיהלריכוזיהעיקריהסיכון.א

קירור , חירון, אגרקסקו, מנרב(נדיפיםנוזליםאומגזיםובעיקר, רעיליםמחומריםנובעס"בחומ

.)אשדוד

.הקרובהבסביבתםלנמצאיםחמורסיכוןמקורמהוויםדליקיםונוזליםגזיםהמחזיקיםמפעלים.ב

בתי ו" כימיקליםיצרניאגן"מפעל, המטעןמסופיהםבאשדודביותרהמסוכניםהמתקנים.ג

.הקירור
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מאזורימטר700-כשלבמרחקנמצאיםהנמלעורףשלהדרומיוחלקוהכבדההתעשייהזורא.ד

. אלהבאזוריםמסוכניםחומריםמאירועיכתוצאהאוכלוסיהריכוזילסכןשעלולמרחק–מגורים

.ס"חומשלגדולותבכמויותשמחזיקיםומתקניםמפעליםשלרבמספרנמצאאלהבאזורים

הואס"חוממאירועימגוריםואזוריאוכלוסיהריכוזיסיכוןלמניעתביותרהיעילהאמצעי.ה

.אלהמאזוריםס"החומשל, הניתןככל, הרחקה

.הצפוניהתעשייהלאזורהיתרהקרבתועקבגליםנירמושבשלהבעייתימיקומואתמדגישהסקר.ו

:האיגודהמלצות

.חדשים) בעלי סיכון גבוה(ס "שניתן למניעת כניסה של מחזיקי חומלפעול ככל .א

.חדשים יופנו לאזור המרוחק ממגורים וממסחר) בעלי סיכון גבוה(ס "מחזיקי חומ.ב

: לגבי מפעלים קיימים יש לשאוף.ג

.ס"לצמצם את כמות החומ)1

.ס"להרחיק את פעילות החומ)2

.להגביר את אמצעי הבטיחות)3

).מסוימיםבמקריםסגירהצולהוצאתעד(ס"החוממחזיקיעםוהחמרההאכיפההגברת.ד

.העסקברישיוןנוספיםותנאיםמתאריתכנוןבאמצעותהמדיניותליישוםהכלים.ה

בעקבות . המגוריםלאזורשמגיעמשמעותיסיכוןמהווה" רינכם"סוף מסקר הסיכונים הראה ש

.13.10.10בתאריך חובבלרמת והמסוף פינה את כל הגזים עסקהוצא צו סגירה ל, הסקר

05.01.11בתאריך . בוצעה עבודה לבחינה משפטית ותכנונית של המלצות הסקרבעקבות הסקר , בנוסף

לעסקיםהקשורבכל, עסקיםרישויבתחוםהמדיניותאת קביעת מועצת העיר מליאת אישרה 

העיר ועצת מ. של האיגוד" הסיכוניםסקר"עלבהתבסס, מסוכניםבחומריםהמטפליםולמפעלים

.הסיכוניםסקרהמלצותאתלאשראחדפההחליטה

.תקבענה דרכי הפעולה ליישום החלטת מועצת העיר2011בשנת 
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ח מבקר עיריית אשדוד "דו

המבקר מצא כשל בנושא . ס"ול בחומנערכת ביקורת של מבקר עיריית אשדוד אודות הטיפ2009בשנת 

:והליקויים שתוקנוקרמבת ממצאי הלהלן תמצי. ס"הפיקוח בעסקים מחזיקי החומ

ליקויים שתוקנוממצאי מבקר עיריית אשדוד

לא נעשה סקר סיכונים המתייחס להשפעה סביבתית "

המצטברת של המפעלים ומחסנים הקיימים באזורי 

תעשייה ומחזיקים חומרים מסוכנים וכן לא נבדקה 

".השפעה הדדית בין מפעלים סמוכים

סקר סיכונים אינטגרטיבי לכל ביצע האיגוד 2010בשנת 

בעקבות הסקר נתנו המלצות . אזורי התעשייה בעיר אשדוד

לעיריית אשדוד לשינוי מדיניות בנושא עסקים מחזיקי 

אישרה מליאת מועצת העיר את 05.01.11בתאריך . ס"חומ

האיגוד מיישם באופן . קביעת המדיניות בתחום רישוי עסקים

.שוטף את החלטות מועצת העיר

ס היתה נמוכה "תדירות הסיורים במחסני החומ"

ובמרבית המחסנים קיים תיעוד לסיור אחד בלבד שנערך 

."במקום במהלך מספר שנים

בוצעו סיורים לכל . ס"סיורים חומ150-בוצעו כ2010בשנת 

-וBלרמה A( ,70%(העסקים בדרגת הסיכון הגבוהה ביותר 

רעלים מתבצע יש לציין כי לפני חידוש היתר . Cלרמה 66%

סיור בעסק והיתר הרעלים לא מתחדש בטרם תוקנו 

. הליקויים

מן העסקים המדורגים 100%-מתוכננים סיורים ל2011בשנת 

Aו-Bמן העסקים המדורגים 50%-ולC.

עוד נמצא כי בסיורים שנערכו במחסנים עלו ליקויים "

אולם לא נמצא תיעוד על כך שהאיגוד קיים מעקב , רבים

."צוע התיקונים הנדרשיםעל בי

כולל מעקב ס"קיים מעקב שוטף אודות עסקים מחזיקי החומ

חלק מן הסיורים מבוצעים בשיתוף עם .אחר תיקון הליקויים

ר ונציגי "נציגי פקע, פקחי רישוי עסקים בעיריית אשדוד

.לכל סיור נכתב סיכום סיור.א"כב

נמצא כי העברת המידע בין האיגוד לעירייה הייתה"

לקויה ובמקרים רבים לא היה קיים מידע במחלקת 

רישוי עסקים על הממצאים שמצא האיגוד בביקוריו 

".במפעלים

, א"כב, אשדוד. ע–חות הסיור מופצים למחלקת רישוי "כל דו

פורום נערךשלושה חודשיםאחת ל.ס"ר והמשרד להגנה"פקע

.ס"באיגוד בו דנים בעסקים מחזיקי חומס"חומ

קורת כי רוב המפעלים שלא היה להן אישור התברר לבי"

".כבאות החזיקו ביתר רעלים

. בעל העסק מתבקש להציג אישור כיבוי אש בתוקף, בכל סיור

היתר הרעלים לא מחודש , במידה ולעסק אין אישור בתוקף

.בעיריית אשדודהתראה/נפתח הליך של שימועו

' נמצא פער משמעותי בין נתוני האיגוד לגבי מס"

רועים שהתרחשו באשדוד לבין נתוני המוקד של האי

".ס"המשרד להגנה

חות אירוע "דו. ס נרשמים ומתועדים"כל אירועי החומ

.האיגודמועלים לאתר ס ו"מופצים למשרד הגנה
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יעדים

י מליאת "אושרה עס אשר "החדשה בנושא החומהאיגוד יאכוף ויישם את מדיניות 2011בשנת 

.מועצת העיר

:יגוד בנושא חומרים מסוכניםלהלן יעדי הא

נושא'מס

:וש אחסון ושינוע בחומרים מסוכניםמעקב ופיקוח אחר שימ.1

.*בתנאי היתר הרעליםת עמידה לצורך בחינB-וAביצוע סיורים בכל העסקים ברמה .א

.*בתנאי היתר הרעליםעמידה לצורך בחינה Cמן העסקים ברמה 50%-בביצוע סיורים .ב

.לעסקים חדשים בתחום האיגודהסדרת היתרי רעלים.ג

.ס"עדכון תנאי רישיון העסק לעסקים בנושא חומ.ד

.ס"מעקב אחר תיקי המפעל ונוהלי החירום של עסקים בתחום החומ.ה

.ר ורישוי עסקים"פקע, א"ביצוע סיורים משולבים בעסקים עם כב.ו

דרום . ת.א, כנות. ת.א, עד הלום. ת.א(כגון, ביצוע סיורים משותפים בגזרות משותפות.ז

.עם איגוד ערים אשקלון ואיגוד ערים דרום יהודה ) רחובות

.ופיקוח על פינוי פסולת מסוכנתמעקב .2

.פיקוח ומעורבות בתשתית צנרת הגז הטבעי.3

:ביצוע סקרי סיכונים.4

)כולל מיפוי(בתחום האיגוד Aהשלמת סקר הסיכונים לכל מפעלי רמה .א

.נים חדשיםמתק/בחינת סקרי סיכונים לעסקים.ב

)רישוי עסקים–עיריית אשדוד , ר"פקע, א"כב, ס"המשרד להגנה(ס"מפגשי פורום חומ4קיום .5

:הגברת מוכנות כונני האיגוד.6

.ס מקצועיות"השתלמויות חומ6קיום .א

.ס"ציוד קשר וניידות חומ, ציוד מיגון אישי, ס"ז חומ"בדיקת תקינות ציוד גו.ב

הפקת פנקסון רעלים שימושי.ג

, טבע מדיקל, אגן, ים תטיס, החשמל' חב,נמל אשדוד(ם וארצייםיס מפעלי"השתתפות בתרגילי חומ.7

).ועודבית זיקוק

.לאתר האיגוד החדשס "תכנים חדשים אודות חומת סהכנ.8

*
.מרבית הסיורים מתוכננים לסיורי פתע
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חינוך והסברה

2010ם  לשנת יעדימעקב אחר 

.המשך הטמעת נושא הקיימות בגני הילדים ברחבי האיגוד.1

ההנחייה התבצעה בגן הילדים . י מדריכה"בכל רשויות האיגוד נבחרו גננות להנחייה וליווי תוך גני ע

כמו כן התקיימו מפגשי . והותאמה לתכנית הלימודים בתיאום עם פיקוח משרד החינוך והרשות המקומית

. היטל ההטמנהכחלק מתכנית ) חירייה (כל גננות הרשויות נסעו לפארק אריאל שרון . גננות ישוביים

.המשך ליווי ועדות היגוי חינוכיות סביבתיות בישובים.2

וגופים פיקוח משרד החינוך ,בכל הרשויות התקיימו ישיבות חינוכיות הכוללות את מנהל החינוך ברשות

.נקבעה תכנית פעילות חינוכית סביבתית שנתית. ירוקים נוספים הפועלים ברשות

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

).החטיבה החדשה בגדרה, הנשמר בגן יב,יבנה

. בגדרה התקיימה פעילות בתיכון רמון. בגן יבנה התקיימו פעילויות בתיכונים שכללו הרצאות וימי שיא

.לא התבצעה פעילות משותפת בנתיבי נועם

התקיימו -)הקמת צוות היגוי ובניית תוכנית חינוכית סביבתית(המגזר החרדי הטמעת הנושא בקרב .4

,ל איכות הסביבה בעיריית אשדוד"יבה וסמנכמספר פגישות בשיתוף רכזת בכירה של המשרד להגנת הסב

.התכניות שהוצעו לא בוצעו

.י הספר עלומים ונירהתקיימו פעילויות חינוכיות בבת–העלאת המודעות בקרב בתי הספר לחינוך מיוחד.5

התלמידים סיירו בחווה ולמדו על בעיית הפסולת –יום שיא בחווה החקלאית השתתפוס ניר "תלמידי ביה

כמו כן התקיימה פעילות משותפת של ילדי .השתתפו בסדנא בנושא מיחזור ניר,ועל הדרכים לפתרונה

ס עלומים נכתבה תוכנית שנתית והתקיימו מספר "בביה. ס רבין וניר בדגש קיימות ואיכות הסביבה"ביה

.ימי שיא בנושא

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

התכניות נבנו עם . של המשרד להגנת הסביבהינוך להיטל ההטמנה לאיכות הסביבה הגיש תוכניות ח

.כל התוכניות אושרו-פי הישוב בהתאם לאו,ומנהלי מחלקת תברואהמנהלי מחלקות חינוך 

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

–נכתבה עם מובילי החינוך ברשויות התוכנית . לקידום נושא המיחזור ברשויותשנתית –תוכנית דו 

.הבקשות אושרו
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אשדוד עיר בפעילות 

הגיל הרך

, הליווי כולל מפגשי גננות". מרגישים את הים"הפועלים להטמעת נושא –גנים18והנחיית ליווי המשך .1

פיקוח , הפעילות בשיתוף מחלקת גנים. וחלוקת ציוד מתאים לפעילות בגןפעילות בגן הילדים, הרצאות

בסוף . התכנית פועלת זו השנה השנייה.)המכון לחקר יונקים ימיים(י"נמל ועמותת מחמל, נוךימשרד הח

. השנה הראשונה התקיימו ימי שיא בצוללת הירוקה וביקור הילדים בנמל אשדוד

,פעילות משותפת עם מנהל החינוך מחלקת גנים–המשך ליווי והנחייה גננות בתכנית הגינה הלימודית .2

הגננות הפועלות בתכנית למדו את נושאי בעיית הפסולת . מחלקת נטיעות בעירייה,פיקוח משרד החינוך

).קומפוסט(–והדרכים לצמצום החומר האורגני 

100-כ. פגשי גננות להטמעת נושא הפסולת והיטל ההטמנההתקיימו מ–השתלמות לכל גננות אשדוד .3

הפעילות בשיתוף פיקוח משרד החינוך ומחלקת גנים ".מתי אכפתי"י החובה קיבלו ערכות גננות גנ

. בעירייה

בתי ספר יסודיים

פעילות חינוכית סביבתית . להעלאת המודעות לנושאי איכות הסביבה בתוך בתי הספראיגוד 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

מחלקת ,מנהל התפעול(כמו כן התקיימו שיתופי פעולה עם מחלקות העירייה  . פעילות הורים וילדים

תו ירוק מטעם משרד ללהסמכההאיגוד שותף בקידום בתי הספר ).106מוקד ,תרבות הדיור, נטיעות

,מעלות, ס אילנות"ביה,ירוק מתמידהוסמכו כבית ספר ס ארזים "ביה. החינוך והמשרד להגנת הסביבה

.קיבלו את התו הירוק–המגינים 

שבוע זה מהווה . באשדודמינית תקיים זו השנה הששבוע איכות הסביבה ה–ע"בוע איכות הסביבה תשש.2

את גולת הכותרת של לימודי הסביבה והפעילויות הסביבתיות הנערכות במשך כל השנה בשיתוף מחלקת 

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

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

יהדות ואיכות פעילויות העשרה בנושא. התלמידים לנושא איכות הסביבה ולמעורבותם הפעילה בסביבה

מוזיאון ,ב"קרן קר,מדרשת צוריאל:הסביבה ונושאים נוספים התקיימו בשיתוף הגופים והמוסדות

.ל"וקקClean up Israelאתר נעשו בשיתוףמץ מבצעי ניקיון וטיפוח א,מונארט

שכלל הסברה  "את העירממשיכים לנקות"מבצע המשך התקיים כמו כן במסגרת שבוע איכות הסביבה 

.התקיים מבצע ניקיון עירוני ,כולהלתלמידים ולקהילה ופעילות חינוכית 

בו הוצגו תוצרי הפעילות של המועצות ירוקות עירוניכנס מועצות במהלך שבוע איכות הסביבה   התקיים 

בכנס . סדנאות יצירה והופעה, הכנס התקיים בחווה החקלאית וכלל סדנאות חשיבה ושיתוף. לאורך השנה

שגרירת אוסטרליה בישראל כיבדה את המשתתפים . נציגים מכלל בתי הספר בעיר400השתתפו 

.בנוכחותה
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.סביבה הקרובההשבת הציפורים לחינוכית סביבתית המתמקדת בנושא תוכנית –ציפורים בשמי אשדוד.3

השתתפו 2010שנת 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 ספר10-מלמידיםת

הילדים למדו על ,הפעילות התמקדה בנושא בעיית הפסולת והדרכים לצמצומה–פעילות באשכול הפיס.4

חוק האריזות והשלכותיו לגבי בעיית הפסולת וגיבשו תוכניות עתידיות לקראת עולם ,מוצרי כחול לבן

.בתי ספר10בפרוייקט השתתפו .ירוק יותר

הרשת ,אלסיבין אפלייד מטירפעולההשיתוף -"הרשת הירוקה"והנחייה לבתי ספר השותפים בליווי.5

י ספר באשדודבת15-וביל לכך שהשל ואיגוד ערים לאיכות הסביבה המרכז , ב"קרקרן הירוקה של 

המועצה הירוקה  .למורות המפעילות את המועצות הירוקותהנחייה הועברה. חברים ברשת הירוקה

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

כמו כן ברוב בתי הספר קיימת הנחייה .הרצאות וסדנאות בכיתהעידוד תלמידים לנושא המיחזור ,פעילות

.פרטנית למורות בנושא המועצה הירוקה

מנהל החינוך ואיגוד ערים ,פעילות משותפת למדרשת צוריאלבמסגרת –ו בשבט רובעיים"סדרי ט.6

את הסדר . דתי–ו בשבט משותפים לבתי ספר ממלכתי וממלכתי "סדרי ט13התקיימו לאיכות הסביבה

. ד"ס הממ"ורבני ביה"צוריאל"תהנחו בנות מדרש

והחווהמשרד החינוך ,מנהל החינוך,שיתוף פעולה בין האיגוד–פעילות בחווה החקלאית.7

במהלך השנה . החווההטמעת נושא איכות הסביבה בקרב מבקרי החקלאית הניב פעילויות ל

.בפסולת בניין ובבקבוקים,פינות ישיבה בשימוש חוזר בצמיגי מכוניותהתווספו

הילדים והוריהם שהגיעו לחווה למדו על חשיבות .התקיימו פעילויות סביבתיות בחגי ישראל

. במקום התקיימו סדנאות בשימוש חוזר ברוח החג.על משאבי הטבעהשמירה

.להטמעת נושא הקיימות ואיכות הסביבהס "בחווה המיועדים לתלמידי ביהירוקים נבנו ימים

מתן כלים ורעיונות –ו בשבט בדגש על איכות הסביבה "נערכה השתלמות מורים בנושא פעילויות ט

. ו בשבט בדגש הקיימות"יצירתיים להפעלת תלמידים בנושא ט

. סביבה וחובבי חקלאות אקולוגית,נערך קורס הכשרה בחקלאות אקולוגית שיועד לאנשי חינוך

המועצה לשימור אתרים ואיגוד ערים לאיכות ,חופית,ב"פרוייקט המשותף לקרן קר–אמץ אתר.8

. ים ומירון  שמאמצים את המצודה על חוף הים וגשר עד הלום–נוף :בתי ספרנבחרו שני .הסביבה

.התלמידים למדו על חשיבות האתר מבחינה הסטורית וטיפחו אותו לאורך השנה

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 18תואמו  2010בשנת .)מגמות סביבתיות(על יסודי באשדודבתי ספרפעיל בחמישהאיגוד ערים .2

,התקיימו סיורים להכרת האיגוד.תלמידי המגמות הסביבתיות ברחבי האיגודללוסדנאות סביבתיות לכ

.'וכומדי רעש הושאלו 

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

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

2010בשנת גם . ובאתרים ירוקים בעירבאתר הפסולת דודאיםשוק הקרוב לבית הספר ויוצאים לסיורים
במהלך הכנס סיירו תלמידי התוכנית מכל הארץ באשדוד . יים הכנס הארצי של התוכנית באשדודהתק

. והתקיימו סדנאות יצירה בנושא הסביבתי
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בתי ספר מקיפים פועלת תכנית הולכים על נקי של המשרד להגנת שבעהב–"הולכים על נקי"פרויקט .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 . מודעות התלמידים לנושא הים וחופיו

.מאמציםחוף אותה הםה

תלמידים מכלל המקיפים בעיר20- קבוצת מנהיגות ירוקה המורכבת מ–מנהיגות עירונית ירוקה .5

אחת לשבועיים ומטרתם לבצע פרוייקט חינוכי סביבתי התלמידים נפגשו.2010המשיכה לפעול בשנת 

במהלך שבוע איכות .הפרוייקט בשיתוף משרד החינוך ומנהל החינוך בעיר. בתוך בית הספר ובקהילה

הסביבה בעיר הקימו דוכני הסברה בקניונים במטרה להסביר את חשיבות השמירה על הסביבה ובעיקר 

. בנושא בעיית הפסולת והדרכים לצמצומה

תלמידי 750- ניקיון החופים הבינלאומי יצאו כבמסגרת יום –"חופי הזהב של אשדוד"פעילות במסגרת .6

.מבצע ניקיון של חופי אשדודתיכון מכל המקיפים באשדוד ל

חינוך הבלתי פורמליפעילויות בתחום ה

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

. המודעות לנושאי איכות הסביבה

שופץ והוקם אגף הנוער של המוזיאון –שותף בהקמת הצוללת הירוקהאיגוד ערים לאיכות הסביבה .2

עיריית ,הפרוייקט בשיתוף נמל אשדוד. כצוללת ירוקה ועוסק בנושא איכות הסביבה בדגש הים וחופיו

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

.בעיר' הפעילות מיועדת לתלמידי כיתות ד.והדרכים לפתרון וכן יוצרים בשימוש חוזר

בכל פעילויות החגים שולבה תוכנית חינוכית סביבתית שכללה ביקור בתערוכות השונות בראי איכות .3

.הסביבה וסדנאות יצירה שכללו שימוש בחומרים בשימוש חוזר

דגש בס בתערוכות "במהלך השבוע ביקרו תלמידי ביה.נבנתה תוכנית מיוחדת לשבוע איכות הסביבה.4

. איכות הסביבה

. הצוללת הירוקהוזיאון אשדוד היו שותפים בפעילות הירוקה שהתקיימה בקייטנותקייטני מ.5

פעילות בשיתוף תחום הנוער

. סים"בנושא פסולת ומיחזור בשיתוף תחום הנוער והחברה העירונית למתנניידת הדרכההמשך 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 בנושאהמדריכים שמעו הרצאה וניתנו כלים להעברת.איכות הסביבה

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

250-במסגרת שבוע ניקיון החופים הבינלאומי השתתפו כ. ניקיון –פעילות במסגרת חופי הזהב של אשדוד .3

.הפעילות בוצעה אחר הצהרים. החופיםם  בניקיון "חניכי תנועות הנוער ומדצי המתנסי
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באיגודמרכז הדרכה  

ס נחשף במהלך ההשתלמות לנושא "צוות מורי ביה. ים ברחבי איגוד עריםלחדרי מורהשתלמויותנערכו.1

.לפעילות בבית הספרתכנית חינוכית סביבתית ה תנבנובהתאם החינוכי סביבתי שנבחר

כמו כן התקיימה .לפעילות אקולוגית ירוקהםרכזיהבה הוכשרוי תנועות נוער רכזלהשתלמות נערכה .2

. השתלמות בחווה החקלאית לעידוד הפעילות החינוכית סביבתית שם

מדי רעש ותוכניות :האיגוד משאיל, ופותחו מערכים חדשים לנושאים הסביבתייםנרכשו ספרים.3

במרכז ההדרכה התארחו קבוצות . חבי האיגודלימוד לכלל בתי הספר היסודיים והעל יסודיים בר

. תלמידים להכרת האיגוד ופעילותו

נוספותעירוניות סביבתיותחינוכיות פעילויות 

שתתפים ביום הניקיון איגוד ערים מבתי הספר בבה תלמידיתשיעיתהזו השנה : יום הניקיון העולמי.1

שכונות , הפארקים,הילדים ניקו את סביבת בית הספר.תלמידים ביום זההשתתפו2010ת בשנ. העולמי

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

Cleanבשיתוף Up Israelל"וקק .

ליווי והנחייה של :ליווי סטודנטים ממכללת סמי שמעון בביצוע פרוייקטים חינוכיים סביבתיים.2

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

הסטודנטים ערכו .יימה תחרות המינהל הירוק בעירייהכחלק מהפרויקטים התק.כיוונים באשדוד

כמו כן התקיים יום ירוק .הרצאות הסברה בקרב עובדי העירייה ונערכה תחרות לבדיקת המינהל הירוק

.במכללת סמי שמעון

ב "כחלק משיתוף הפעולה בין תוכניות קר:אשדודב הפועלות ב"השתלמות בנושא קיימות לתוכניות קר.3

יום . לאיגוד ערים לאיכות הסביבה הוחלט לקיים יום למידה לחיזוק הקשר בין תוכניות הקרן לאיגוד

, טביעת הרגל האקולוגית של התכנית שלי:סדנאות עבודה בנושאים,הלמידה כלל הרצאה בנושא קיימות 

.מוצרים חדשיםשימוש חוזר בחומרים במקום קניית 
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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

.ת נושאי איכות הסביבה בגןלהטמיע א

והתקיימה הגניםלכלל ילדי" הגרוטאותצלילים מחצר"התקיימה הצגה במהלך שבוע המוסיקה הישובי  

.בשיתוף פיקוח משרד החינוךהפעילות . תערוכת תוצרים של כלי נגינה העשויים מחומרים בשימוש חוזר

.)חירייה(הגננות והסייעות יצאו לסיור לימודי בפארק אריאל שרון 

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

י המחנכים "במהלך שבוע איכות הסביבה התקיימו פעילויות בתוך בתי הספר שהופעלו ע.איכות הסביבה

.'ח- כמו כן התקיים חידון מתוקשב לתלמידי כיתות ג. בדגש פסולת ומיחזור  וכללו הכנת כרזות

. לקראת שבוע איכות הסביבההספר י תת מורים בביותקיימו השתלמוה.3

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

וכןבארוע הקהילתי התקיימו סדנאות בחומרים בשימוש חוזר. הפנינג קהילתי בסוף השנה לכלל הקהילה.5

.הוקמו תחנות של המועצה הירוקה הישובית

.ס והגנים"ולמי בשיתוף תלמידי ביהבמסגרת יום הניקיון העמבצע ניקיון.6

ומהווה מועצת עלס אפרתי ואופק "המורכבת מתלמידי ביהישוביתהירוקה המועצה ההמשך פעילות .7

התלמידים עברו. י רכזת מיוחדת לנושא"תלמידים שהופעלו ע30המועצה מנתה . לפעילות ירוקה בישוב

סביבתית החינוכיתוהיו שותפים בפעילותחירייה לאתר הפסולת לסיוריצאו,פעילויות חינוכיות סביבתיות

. ס"הפעילו שני ימים ירוקים בביה,ס"במתנ

מוזיאון מרים בקיבוץ יום ההוקרה התקיים ב–ש "יום הוקרה לעובדי מערכת החינוך בבני עינערך.8

. הרצאה בנושא בעיית הפסולת והיטל ההטמנהובו ניתנהפלמחים

פעילות בתחום המועצה אזורית ברנר

.ס  להתמקד בנושא הפסולת בישראל"בחר ביה2010בשנת הפעילות –ספר בית אורפעילות בבית .1

התקיימו סדנאות יצירה ,בנושא הפסולת וחשיבות המיחזורהתלמידים בכל שכבות הגיל למדו ועסקו

).חירייה(אריאל שרון סעו לפארק כלל המורות נ.ופעילות בחומרים בשימוש חוזר

בית הצעדה ב. בסימן שמירה על הסביבההתקיימה צעדת אביבגם השנה ,כמידי שנה–צעדת ברנר.2

תנועות הנוער ,ס"המחלקה לספורט במועצה השתתפו תלמידי ביה,בשיתוף האיגודהמסורתית פרית ס

טקס לכלל הסתיימה בהצעדה. במהלך מסלול הצעדה ניקו הילדים את האזור.וחיילים מחטיבת הצנחנים

. באנדרטת הצנחניםהקהילה

לל מפגשי גננות וכן הנחייה תוך גנית של כללהליווי כ. גננות המועצהל כלל ליווי וחניכה ש–הנחיית גננות .3

. הגננות

,נכתבה תוכנית שנתית לנושא,הרצאה לכלל צוות המוריםניתנה–פעילות בבית ספר תיכון ברנר .4

ה קבוצת מנהיגות חברתית ירוקה הפועלת הוקמ, ס"לכלל תלמידי ביהו בשבט "בטתקיים יום שיא ה

.בנושא
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גדרה-פעילות בתחום המועצה המקומית 

העלאת המודעות לתמידי .)רימונים,גוונים,רעות,ינספ,אוהל שלום(יסודיים הספר הבתי חמשת פעילות ב. 1

.ימודית  בשיתוף צוות המוריםלס באמצעות פעילות תכנית "ביה

. המועצות הירוקות בפעילות השוטפתס ומפעילות "רכזות איכות הסביבה בביהליווי.2

. יום ניקיון עולמי לכלל תלמידי הישוב.3

. ומפגשים משותפיםאחת לחודש מתקיים מפגש תוך גני -גננות בתהליך ירוק הגן16ליווי והנחייה של .4

).חירייה(נסעו לפארק אריאל שרון כלל הגננות והסייעות 

ראש המועצה נפגש עם כלל –ס "סיור של ראש המועצה ומפגש עם כלל נציגי המועצות הירוקות בביה.5

כמו כן . ס והתוכניות לשנה הבאה"תלמידי המועוצת הירוקות ושמע מהם על העשייה הירוקה בתוך ביה

.איסוף ניר ושוק קח תן,איסוף בקבוקים לפיקדון:הציגו לו את העשייה בתחום המיחזור

מטרת הקורס –ס המקומי וחטיבת אילן רמון "בשיתוף המתנ) נוער מוביל שינוי(ש "נפתח קורס נמ.6

התלמידים לומדים את .להכשיר תלמידים לפעילות חינוכית סביבתית בתחום המיחזור והיטל ההטמנה 

.עלו בנושא ברחבי הישובהנושא ויפ

בתחום המועצה האזורית גדרותפעילות

למות של הצוות השתבפעילות ירוקה וגננות המועצה כלל והנחייה של ליווי -פעילות בגני הילדים .1

.התקיימה תערוכת כרזות של כלל הגנים והופקו סימניות שחולקו לכלל הקהילה.החינוכי של הגנים

).חירייה(אריאל שרון כל הצוות החינוכי של הגנים יצאו לסיור לימודי בפארק 

ו בשבט הפנינג לכלל הילדים "כחלק מפעילות איכות הסביבה בגנים התקיים בט–ו בשבט "הפנינג ט.2

. ש חוזר והצגה בנושא איכות הסביבהההפנינג כלל סדנאות יצירה בחומרים בשימו. בגנים והוריהם

נים לפעילות בחומרים בשימוש הנחיית מדריכות הצהרו,פעילות במסגרת הצהרונים–ס "פעילות במתנ.3

. ילדי הצהרונים נסעו לפעילות בנושא פסולת ומיחזור בחווה החקלאית באשדוד, חוזר

בנהי–פעילות בתחום המועצה המקומית גן 

הפעילותבתי הספר התכנסו במטרה לסכם את4נציגי המועצות הירוקות של –כנס מועצות ירוקות.1

נציגי כל המועצות .הכנס התקיים בחווה החקלאית באשדוד. יבהבהשנתית בנושא השמירה על איכות הס

.הציגו את עשייתם הסביבתית  בפני חבריהם

בביצוע תוכנית התקיימו מפגשים אחת לחודשיים לליווי והנחיה –בתי ספר יסודיים4רכזות ליווי.2

.  חינוכית סביבתית לאורך השנה וקיום שבוע איכות 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"כמו כן התקיימה פעילות ט.מיחזורה

. סדנאות בחומרים בשימוש חוזר,ס"בהנחיית רב ביה

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

. ס"תלמידי 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,פסלים סביבתייםבניית,הפסולת דודאים
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הגננות נפגשות אחת לחודש עם .גננות לליווי והנחייה תוך גנית בנושא15נבחרו –ליווי והנחייה גננות .7

).חירייה(כלל הגננות והסייעות יצאו לפארק אריאל שרון . וכן מתקיימים מפגשים משותפיםמדריכה 

בשני בתי הספר העל יסודיים התקיימו פעילויות חינוכיות –ליווי רכזות בתי הספר העל יסודיים .8

.השתתפות ביום הניקיון העולמי" בטר פלייס"סיור לימודי ל,סביבתיות שכללו חידון

פועלת בארבעת " יזמים צעירים לעולם ירוק יותר–תכנית תעשיידע –לות בתעשיידע השתתפות בפעי.9

.בתי הספר היסודיים

פעילות בתחום המועצה האזורית חבל יבנה

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

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

.הצגות  וסדנאות יצירה

נה צעדו ממושב תושבי חבל יב. יבנהבה שותף איגוד ערים בצעדת חבל תשיעית זו השנה ה-עדת החבל צ.2

. בדרך התקיימו פעילויות ירוקות.בנייה לישוב בית גמליאל

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

תלמידי. הפסולת והדרכים לפתרוןערכו בבית הספר סדנאות בנושא בעיית הסביבה נושאי איכות לנ

.שותף פעיל באיסוף נייר למיחזור  וסוללותס "ביה. ביום הניקיון העולמיס השתתפו"ביה

הודגש חשיבות נושא ,י הנחייה פרטנית וקיום השתלמות לגננות והסייעות"עליווי גני ילדיםהמשך .4

.הגננות והסייעות נסעו לפארק אריאל שרון.המיחזור והטיפול בפסולת

,בנושאפעילות בכל הישובים של חבל יבנה הכוללת הפעלת ילדי הגנים- חודש ירוק- קיום חודש שבט.5

. הצגות ופעילות לכלל הקהילה,סדנאות יצירה הורים וילדים

פעילות בתחום המועצה האזורית נחל שורק

כל הפעילות החינוכית סביבתית נקבעה בתיאום עם רכזת הבריאות ואיכות הסביבה של המועצה 

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

איסוף סוללות ,איסוף נייר: ללת פעילות לעידוד המיחזורתוכניות שנתיות במוסדות החינוך הכוהוכנו .2

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

.עידוד צמצום שימוש בשקיות ניילוןבשימוש חוזר ו

.השתתפות וביצוע יום ניקיון בכל מוסדות החינוך.3

.מוסדות החינוךהצבת מתקני מיחזור בכל .4

הקניית חומר תאורטי : השתלמות גננותההנחיה כללה מפגשים תוך גנים ו- גננות  5ליווי והנחייה של .5

וכן התקיים סיור סיור למרכז המבקרים חירייהכלל הגננות והסיעות נסעו ל,ימוש בחומריםשוסדנאות

. בגן ילדים ירוקלימודי 

.יומיים ירוקים בקייטנההתקיימו .6

ילדי המועדוניות ערכו הסברה בקרב –ימו פעילויות במועדוניות של מושב בית חילקיה ויסודות התקי.7

.תושבי המושבים ואספו מבתיהם את הבקבוקים המיועדים למיחזור
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פרסומים 

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

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

.ס"פוסטרים להעלאת המודעות לנושא איכההמשך הפקת .3

2011יעדים לשנת 

קיימות ניהול : שכוללת הרצאות בנושא, היטל ההטמנה–יישום תוכנית חינוכית לצמצום נפח הפסולת .1

.פסולת ומיחזור, צרכנות נבונה, מושכל במשאבים

: בחינוך הפורמאלי.2

. וילדיםפעילות משותפת עם הורים, ליווי והנחיה של הגננות והסייעות–גני ילדים .א

. הרצאות ופעילויות לפי תוכנית שנתית–ס "ביה.ב

, ו בשבט בדגש שימו שמושכל במשאבים"סדרי ט, ימי שיא נקודתיים, ימי ניקיון: פעילות שוטפת.ג

, ס יסודיים בנושא פסולת"לביהדרכה בכיתות. מועצה ירוקה פעילה, שבוע איכות הסביבה

. חסכון משאבי הטבע, מיחזור

:בחינוך הבלתי פורמאלי.3

אירועים קהילתיים, משימות סביבתיות, הרצאות, פעילויות לעידוד המיחזור–סים "מתנ.א

). לפי תוכנית היטל ההטמנה(

. הכשרת בני נוער כפעילים ירוקים במטרה לקשר עם הקהילה.ב

. השאלת ציוד וחומרי למידה, יבתי הסברתיפיתוח המרכז למידע סב.4

. הכשרת נאמני ניקיוןפעילות בנושא ניקיון ברשות רבים.5

. סים"ס ומתנ"ביה, ירוק מתמיד של גני ילדים/ ליווי והנחיה בקולות קוראים לתו ירוק .6

, מורים: הרצאות בנושא פיתוח בר קיימא במטרה להעלאת המודעות והרחבת הידע בקרב אנשי חינוך.7

.  גננות וסייעות

לשפר ולתרום ,לשנות, במטרה להשפיע, סביבתיים–מעורבות קהילת היישוב בפרויקטים חינוכיים .8

.לסביבתנו ולקהילה

.לימוד לקהילההחומרי זמינות את ניהול אתר אינטרנט של האיגוד במטרה להרחיב .9

.יעדים עשויים להשתנות בשל קליטת רכזת חינוך חדשה ובהתאם למדיניות האיגוד*
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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"ק40האיגוד מטפל בעיקר בערוצי הנחלים הזורמים בתחום האיגוד באורך של כ 

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

.ההדברה

לפי, יתושיםבכל בתי הגידול הפוטנציאליים להתפתחות זחלי, לפחות אחת לשבוע, בוצע ניטור שוטף וקבוע

.פעל קבלן הדברה מוסמךבהתאם לממצאי הניטור הו.הסביבההגנתונימסר דיווח למשרד לתוכנית מוגדרת

.יתושיםמניעת התפרצותולטיפול בעשביהורשויות שכנות" לכיש-שורק"בוצע תאום מול רשות ניקוז 

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

חלים אלה וכן עלייה ברורה בפעולות הייתה עלייה משמעותית בהתפתחות דגירות היתושים בנ,כתוצאה מכך

ש נשגב על המצב "זוהי השנה השנייה ברציפות בה מורגשות השפעתן של התקלות החוזרות ונישנות במט.ההדברה

.רמת מטרדי יתושים נמוכה באיגוד לאורך כל השנההנשמרכ"בסה, אולם,  בנחל שורק

מזיקים שונים

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

.הרשויותלמדבירי לחקלאים 

ניתנו הנחיות .בקבוצת שילרבחודש נובמברנמצא לראשונה בתחום האיגוד-אסייתיה) הנמר(טיגריסיתוש ה

.לגנני הקבוץ

בתחום הנמלה לא נמצאה . ר מקרי חשד להמצאות הנמלה בגן יבנה ובאשדודטופלו מספ- נמלת האש הקטנה

.האיגוד

להתמודדות נכונה יותר עם מזיק בעייתי , ניתנו מידע וכלים לתושבים. טופלו מספר תלונות באשדוד-טרמיטים

.זה

.נו הנחיות למתלונניםוניתתלונות באשדודפרטופלו מס- זבובוני תסיסה

. ניתנו הנחיות ויעוץ למדבירי הרשויות-תהלוכן האורן 

יעדים

.המשך עדכון ושיפור מפת אתרי דגירת יתושים.1

.יתוש הטיגריס האסייתי בתחום האיגודממוקד למניעת התפשטותהסברתי טיפול .2

.קביעת מימשק הדברה מקייםלצורך ס"והמשרד להגנההאיגוד לבין רשות הניקוזביןהשיח המקצועיקידום .3

. בהפצת המידע לתושבים לגבי דרכי המניעה וההתגוננות מפני היתושיםשיפור.4

.י שימוש בטכנולוגיות חדישות"שיפור הבקרה ואיכות ההדברה ע.5

.הדרכת תברואני הרשויות באיגוד לקראת עונת היתושים הבאה.6
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מיחזור

כפי שהוגדרה על ידי המשרד " מהפכת המיחזור"תוכניות מדיניות רבות המהוות את פורסמו2010שנת ב

לטון ₪ 90עליית מחירו של היטל ההטמנה ועד סכום של לכוללות אישור חלק ממדיניות זו . להגנת הסביבה

ומתן תמיכות כספיות לרשויות כניסת חוק האריזות המטיל אחריות על יצרני האריזות למחזרן, 2015בשנת 

).יבש ורטוב(על מנת לעבור להפרדה במקור לשני זרמים 

כמו גם חוסר היכולת הכלכלית של הרשויות להמשיך ,עקב מצוקת קרקע והיעדר פתרונות אמיתיים לפסולת

2010ת רשויות האיגוד במהלך שנמקצועי שלהאיגוד בסיוע וליוויעסק, ולהתבסס על שיטת ההטמנה בעתיד

, צמצום משאבים, מילוי קולות קוראים המקדמים הפחתת הטמנה, תכניות אב מפורטות למיחזורבתכנון

הרשויות באופן שוטף לקידום המיחזור פעל האיגוד יחד עםבנוסף .מיחזור והפרדה במקור לשני זרמים

.ההטמנהנגישות למיכלי אצירה והפחתת, והרחבת התשתיות לשם העלאת המודעות של התושבים

:להלן פירוט לגבי כל אחת ואחת מרשויות האיגוד בתחומי המיחזור וההשבה

אשדוד 

תשתיות

להיות נושאת שואפת אשדוד, כעיר הגדולה מבין רשויות האיגוד ורשויות מחוז דרום וכחלק מחזון ראש העיר

לשם כך בשנה זו .בתחומהלהגדיל את כמויות הפסולת המועברות למיחזור הדגל בתחומי המיחזור וההשבה ו

לכלל התושבים ברחבי תוך פיזור המיכלים והגברת הנגישותהרחיבה את התשתיות הפזורות ברחובות העיר 

התווספו, במקביל.בעירמוקדי המיחזור  המוטמנים ) 25(בשנה זו הסתיימה בנייתם של כלל : להלן, העיר

חברת טקסטיל נוספת . ב"קו11בנפח ם לאיסוף קרטון מתקני87-ליטר ו360בנפחמתקנים לאיסוף נייר156

150-גם כמויות מיכלי איסוף הפלסטיק עלו בכ. מיכלים51נכנסה למערך האיסוף והציבה בתחום העיר עוד 

אחוזי המיחזור לשנה זאת לא עלו באופן משמעותי יתכן והסיבה לכך נעוצה , יחד עם זאת.  מהשנה הקודמת

של םבהחלפת קבלן האיסוף במהלך השנה ובשינויי המיקו, צאו לפועל וכן במהלכי פרסום שעדין לא י

.המיכלים השונים
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תוכניות

התכנית עוברת . נכתבה תכנית אב מפורטת למיחזור תוך בחינת חלופה מועדפת לפיתרון קצה ריאלי לפסולת

מולאו והוגשו שני , במקביל. בימים אלו בחינה והערכה מחדש ותוגש לאחר תיקונים לגורמים המתאימים

פרדת הפסולת ובנושא הקולות קוראים בנושא הקמת תחנת מעבר ממיינת בשטח המוניציפאלי של העיר 

יצאו אל הפועל במהלך השנה 2010ום והסברה אשר תוכננו במהלך רסת פותכני.  הביתית לשני זרמים

.הנוכחית

רשויות מחוז מרכז

גדרה

.הכוללים במת בטון ושילוט , נבנו ארבעים תשתיות למוקדי המחזור הקיימים-

מטעם המועצה ובשיתוף יועץ סביבתי  וכיום התכנית נמצאת תוכנית אב לפסולת ולמחזורנכתבה  -

.בשלבים סופיים

סיוע בהכנת תוכנית מפורטת לפריסת מערך המיחזור ברשות המקומית להפרדה - קול קורא אושר -

.במקור לשני זרמים

סיוע לרשויות מקומיות המקדימות את המעבר להפרדה במקור של שני המועצה הגישה קול  קורא ל-

.זרמים

.תקליטורים וסוללות, תגברו את מערכי המחזור במועצה והוצבו מכלים המיועדים לאיסוף טקסטיל -

ש "בני עי

.תקליטורים,סוללות ,תגברו את מערכי המחזור במועצה והוצבו מכלים המיועדים לאצירת טקסטיל -

מית להפרדה סיוע בהכנת תוכנית מפורטת לפריסת מערך המיחזור ברשות המקו-קול קורא אושר-

.במקור לשני זרמים

חבל יבנה  

.נכתבה והוגשה תכנית אב לפסולת -

סיוע בהכנת תוכנית מפורטת לפריסת מערך המיחזור ברשות המקומית להפרדה - קול קורא אושר -

.במקור לשני זרמים

וראשי סוללות ,תגברו את מערכי המחזור במועצה והוצבו מכלים המיועדים לאצירת פסולת אלקטרונית-

.דיו

ן יבנה ג

.נכתבה והוגשה תכנית אב לפסולת -

.תגברו את מערכי המיחזור במועצה והוצבו מכלים המיועדים לאצירת טקסטיל ונייר לבן-

סיוע בהכנת תוכנית מפורטת לפריסת מערך המיחזור ברשות המקומית להפרדה -קול קורא אושר-

.במקור לשני זרמים
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ברנר 

.סטרים לתושביםקומפו50-נמכרו כ-

מטעם המועצה ובשיתוף יועץ סביבתי  וכיום התכנית נמצאת תוכנית אב לפסולת ולמחזורנכתבה  -

.בשלבים סופיים

תקליטורים , מתכות,פסולת אלקטרונית,שודרו מוקדי מחזור והוצבו מכלי אצירה לאיסוף טקסטיל-

.וסוללות

מערך המיחזור ברשות המקומית להפרדה סיוע בהכנת תוכנית מפורטת לפריסת -קול קורא אושר-

.במקור לשני זרמים

סיוע לרשויות מקומיות המקדימות את המעבר להפרדה במקור של שני המועצה הגישה קול  קורא ל-

.זרמים

נחל שורק 

.הוקמו מוקדי מיחזור ושודרגו מוקדי מיחזור קיימים-

.קומפוסטרים ונערכו מספר ערבי הסברה לתושבים50-נמכרו כ-

. נערך הפנניג איכות סביבה להעלאת המודעות של התושבים-

סיוע בהכנת תוכנית מפורטת לפריסת -קול קורא הוגשו והתקבלו קולות קוראים לכתיבת תוכנית אב ו-

.מערך המיחזור ברשות המקומית להפרדה במקור לשני זרמים

גדרות

מטעם המועצה ובשיתוף יועץ סביבתי  וכיום התכנית נמצאת תוכנית אב לפסולת ולמחזורנכתבה  -

.בשלבים סופיים

סיוע בהכנת תוכנית מפורטת לפריסת מערך המיחזור ברשות המקומית להפרדה -קול קורא אושר-

.במקור לשני זרמים

.קומפוסטרים ונערך ערב הסברה לתושבים115-נמכרו כ-

מיות המקדימות את המעבר להפרדה במקור של שני סיוע לרשויות מקוהמועצה הגישה קול  קורא ל-

.זרמים



55

חינוך למיחזור 

אושרה תכנית חינוכית לצמצום נפחי הפסולת אשר הוגשה על ידי האיגוד  לקרן לשמירת 2010בחודש יולי 

הניקיון ולשם פעילות חינוך למיחזור עבור כלל הרשויות וכלל מגזרי הקהילה בהיקף של  כמיליון וחצי 

השתלמויות , עזרי הוראה והסברה, רכישת ציוד למיחזור, עלויות הפרויקטים כוללות פרויקטורים. שקלים

.ועד סופה2011מרבית התכנית תמומש במהלך שנת .  והכשרות לקהל המשתתפים

כמות מיכלי אצירת פסולת לסוגיה למיחזור:  16' טבלה מס

חבל 
יבנה

ברנר נחל 
שורק

גדרות בני 
ש"עי

יבנהגן  גדרה אשדוד כמות 
המיכלים

23 8 16 8 24 25 24 373
פלסטיק

)PET(

1 7 6 2 5 9 32 מיכלים + 87
ברשות עסקים 
פרטיים מתוקף 

רישיון העסק

קרטון

19 14 10 15 20 19 60 126 עיתון

1 2 10 1 6 1 + )ליטר360(156
מיכלים בכל +

מוסדות החינוך 
והציבור

נייר לבן

- - - 1 4 - 6 58 טקסטיל

- + 3 + 4 - - 4 מכלי 
1פיקדון

- 15 - - - - - 25 תקליטורים

- 15 - - - - - ועוד במוקדים25
עשרות בבתי עסק 

ומוסדות חינוך

סוללות

- 4 - - - - - 25 פסולת 
מתכתית

1
מוסדות , קיימים מאות מוקדים נוספים במוסדות חינוךבתחום האיגוד . הכוונה למכונות אוטומטיות המוצבות במרכזי קניות

.מרכזי קניות ועוד, ציבור
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2010האיגוד לשנת ואחוזי המיחזור ברשויות)טון(כמויות:17' טבלה מס

ש"בני עיגן יבנהגדרהאשדודהרשות/ הפסולת 
חבל 
יבנה

נחל 
ברנרגדרותשורק

2PET2319.226.214.712.48.312.09.5ליטר1.5

מיכלים 
החייבים 

3בפיקדון

84.23.32.20.5160.20.80.90.9

651.91.10.730.00.50.40.6

1,10339.623.03.3816.48.88.24.2

6,761.2368.1708.2134.41,565.3275.898.2111.8קרטון+עיתון+נייר לבן

-פסולת אלקטרונית
430,2631,826.31,774.2268.8193.0271.8180.92,678.6גזם

113.37.92.73.91.010.517.5שמן בישול 

6227.216.05.110.8טקסטיל

11,474.72,293.32,553.6427.42,781.3577.7311.12,823.1כ מיחזור"סה

108,60410,912.39,113.01,627.32,295.52,090.02,026.26,007.4כ להטמנה"סה

כ פסולת "סה
120,078.713,205.611,666.62,054.75,076.82,667.7)מיחזור+הטמנה(

2,337.38,830.5

9.617.421.920.854.821.713.332.0המיחזוראחוז 

.

כמו גם , הועברה למיחזור מכלל תחום האיגוד5טון פסולת אלקטרונית8.64כמות של , בנוסף לטבלה לעיל

תחום מכללכ כמות פסולת שהושבה "סהבהתאם לכך מסיכום כלל הכמויות עולה כי. טון סוללות2.51

.2010אחוזי מיחזור לשנת 14טון אשר מהווים 23,242.2על עומד האיגוד

יעדים

תוך ברשויות האיגוד הפחתת כמויות הפסולת המועברת להטמנה ועלייה באחוזי המיחזור , צמצום משאבים

:התמקדות בתחומים הבאים

.קידום תוכניות עירוניות להפרדת הפסולת לשני זרמים בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה.1

.לביצוע ומימוש תכניות אשר אושרו במסגרת כספי היטל ההטמנה במקטע הפנים עירוניסיוע .2

אשר מתפרסמים מעת לעת על ידי המשרד להגנת " קולות קוראים"סיוע בכתיבת תוכניות ומילוי .3

.הסביבה

.2011ליווי ומענה מקצועי לתושבים אשר ירכשו קומפוסטרים במהלך שנת , קיום ערבי הסברה.4

.הסברה וחינוך, דעות והמעורבות של כלל הקהילה לנושאי המיחזור על ידי פרסוםהעלאת המו.5

.לכלל הרשויות" עירייה מצמצמת משאבים/מועצה"פעילות בנושע .6

.וסיוע בבחינת מתקן קצה" איילות"ליווי התהליך לשדרוג תחנת המעבר .7

2
.2010אשר פעלה באשדוד בתחילת שנת " אביב תעשיות מיחזור"נתונים של חברת לא התקבלו, ח זה"לרגע הכנת דועד 
3

פרטיים המתגוררים ידי אספנים-בכמויות מיכלי הפיקדון המועברים למיחזור על כל סוגיהם נכללים מיכלים אשר הועברו עי
.בתחום הרשות

4
. של כמות הגזם הממשית שהועברה למיחזורעיריית אשדוד מפעילה  מערך של הפרדת גזם במקור ויש בידה שקילות

5
מ"מיחזור בע' נתוני מפעל אולשק ושות
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נחל לכיש

כללי

.מ"ק9.5נחל לכיש באזור אשדוד נמשך מגשר עד הלום ועד לשפך הים לאורך של  כ 

במשך הקיץ נמצא אפיק הנחל  מגשר עד הלום . בעל מופע שיטפוני בעת סופות גשמים בחורף, הנחל הינו נחל אכזב

".אלתא"ו" מזרחי":יםנקזיליד מוצאיםקצריםקטעלמעט , יבש–ועד גשר בני ברית 

מי תהום מעורבבים -בקיץ . אך ללא זרימה ממשית, רטוב כל ימות השנה–) מ"ק3.3(מגשר בני ברית ועד לים 

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

.בתחום אשדוד

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

.")אורט",  "גשר הרצל",  "האומן",  "חשמל' חב"(אזור התעשייה הכבדהמחלקנקזים קטנים המנקזים 

וכתוצאה מכך, שאיבת זרימות קיץלזמניתהותקנה מערכת, המנקז את אזור התעשייה הצפוני, "מטאפיק"נקז ב

.בעונת הקיץ, ם הנחל מהנקזאירועי זיהוצומצמו מאד

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

. בנקז זהמעטים אירועי זיהום שפכים סניטריםהיו מספר, בשנה האחרונה

ארועי זיהום

במהלך השנה הוגברה פעילות האכיפה עוצות בכך שיתכן והסיבות נהשנה לא נרשמו ארועי זיהום גדולים בנחל

.מניעת ההזרמות ממפעלים למערכת הניקוז: בנושא

.איתור מקורות ההזרמות למערכת הניקוז: שתפקידם העיקרי, הוכשרו פקחי איכות סביבה בעיריית אשדוד

.מירון יעקבוב–מנהל מחלקת נחל ונקזים בעירייה : נוסף תפקיד, כמו כן

בסופו של . ללא הרשאה הנושא נחקר, ש חצור לנחל"ממט, מאי הוזרמו עשרות אלפי קוב קולחים–בחודשים מרץ 

. דבר לא גרמו לנזקים חמורים בנחל

נילקחו דגימות מים מהנחל במספר –אירעה תמותת דגים מצומצמת באזור גשר הרצל ) בסוף שבוע(בחודש יולי 

.ומקור הזיהוםאולם לא זוהתה סיבת התמותה , נקודות

היקף .  ושפכים גולמיים איימו לזהם את הנחל, צינור השפכים הראשי של אשדוד) שוב(נבקעבחודש דצמבר 

.לאי בלבדטובסופו של דבר תוקן הפיצוץ בעזרת ריתוך , הפיצוץ התברר כקטן יחסית

ושפכים גולמיים , ת השאיבהולצורך תיקונו נאלצו להפסיק את תחנו, צול בסמוך40נבקע אותו צינור 2007בשנת 

את ) שוב(אך חשפה –" יובלים"י תאגיד "התקלה עתוקנה , הפעם.גלשו לנחל בכמויות עצומות וגרמו לזיהום גדול

. אלהכהצורך בקביעת נהלי טיפול מיידיים ההכרחיים במקרים 

, מניעת זיהום נחל לכישניתן כחלק מהתכנית האסטרטגית לאמור לה-מענה מסודר לנוהל הטיפול באירועי זיהום 

.וכן התשתיות שאמורות להבנות בפתחי מוצאי הנקזים בשנה הקרובה, המתגבשת בעירייה
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נקזים ונקודות דיגום–נחל לכיש :1' מפה מס
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מקורות מים

:)1997ל "תהח חברת "דו(לפי סקר הידרוגיאולוגי שנערך באזור , מקורות המים של הנחל

בזק"וכי המים הזורמים בנקז , חודרים אליו מאקוויפר שעון" מזרחי"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) יפךמהנחל לים או הה(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

איכות מי הנחל

.לשנים האחרונותת איכות מי הנחל בדומה נחזרה על עצמה תמו2010בשנת 

ניתן , במשך השנהנקודות דיגום4נתוני הקוליפורמים הצואתיים ב כלהמרכזת את, המצורפת בהמשך, בטבלה

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

.סירות בנחל

מהרמה , לעיתיםגבוהות-רמות הקוליפורמים הצואתיים, אחרים בחודשי החורף" עירוניים"בדומה לנחלים 

.עירוני בנקזיםגשםקולחים ממעלה הנחל וכן נגר/זרימות שפכים:הגורמים לזיהום זה.המאפשרת שיט סירות

).ל זרימות שפכים גולמייםעדות ע. (רמות הקוליפורמים הצואתיים לעיתים גבוהות מאד–" בזק"בנקז 

:תחומי מספרים3,בטבלה המצורפת

מצב טוב-ל מי נחל  "מ100קוליפורמים צואתיים ב 1,000עד - צבע ירוק 

מצב בינוני- ל מי נחל "מ100קוליפורמים צואתיים ב 10,000ל1,000בין - צבע כחול 

מצב גרוע-ל מי נחל "מ100קוליפורמים 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

ולקבוע –ביותר מחמירהת משרד הבריאות הוחלט לאמץ גישה בהשתתפו, בדיונים שנערכו השנה בעיריית אשדוד

.כאינדיקטור לזיהום, קוליפורמים צואתיים בלבד1,000סף של 

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

, ביא את הנחל וסביבתו לאיכות המתאימהבמטרה לה, תכנית אסטרטגית למניעת זיהום נחל לכיש:הוחל בהכנת

.פנאי וטיול, שיט, נופש: למיגוון פעילות כמו, באופן קבוע

.דיונים והמלצותתת ועדות מקצועיות ל3המרכזת, הוקמה ועדת היגוי
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:ובנקז בזקנקודות בנחל לכיש4תוצאות דיגום הקוליפורמים הצואתיים ב :18מספר ה טבל
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סביבה חקלאית

הרפורמה במשק החלב

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

מתקן טיפול בפסולת –ח "מטב(.ח תימורים"במהלך השנה החלה הקמתו בפועל של מטב.מהרפת אל הסביבה

וכן,  הסביבההגנתבשיתוף המשרד ל, של הרפתותן והאישוריםהאיגוד סייע להתקדמות בשלבי התכנו).חקלאית

.ווה גורם מאשר בועדות בינוי עריםוהפיקח

בני , בית חלקיה, חפץ חיים(ש נשגב "בוצעו דיגומי שפכים ביציאה ממחלובי רפתות המזרימות למטבמהלך השנה 

וצעו דיגומים ברפת בעייתית באחד ב.לצורך בדיקת עמידתן בתקנות וקבלת תמונת מצב עדכנית, )ראם וקדרון

.ס לבעלי המשק"לצורך ביסוס האתראה של המשרד להגנה, מהמושבים

.על הרפתות באיגוד במאגר המיפוי הגאוגרפישיכבת מידעעודכנה

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

. רפתות חלב2010:27ת ברחבי האיגוד פועלות בסוף שנ

.ומנהלת ההשקעותהשיפוטיאת שלבעברו רפתות באיגוד שכל הבטבלה להלן ניתן לראות 

.וחלקן  בתהליך הסדרתו, חלקן בעלות רישיון עסק

.מצב התקדמות הרפורמה ברפתות האיגוד:19' טבלה מס

1020סיכום -ח רפתות"דו

רפתותישובאזוריתמועצה
פעילות

שיפוט
ומנהלת

התחלת
עסקשיוןירבנייה

1111שילרקבוצתברנר. א.מ
6662בניה

8881אלעזריבית
111קדרון

1111חייםחפץשורקנחל. א.מ
1111יסודות

111ראםבני
222חלקיהבית

222אביבכפרגדרות. א.מ
1111גליםניריבנהחבל. א.מ

1111יבנהקבוצת
111בית גמליאל

111זכאיבן
13278כ"סה
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להשבחת עדר " בנק זרע"המשמשת כ ) שיאון(פרים ארצית להרבעה לרפתות החלב נמצאת באיגוד חוות בנוסף

.תות החלבאף היא שדרוג תשתיות ומבנים בדומה לרפשעברה, החולבות בארץ

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

וזאת בעקבות חשש התושבים, עיכב האיגוד הקמתה של רפת עגלים נוספת באחד המושבים, במהלך השנה

שתאפשר להקים רפת זו " הנוסחה"עד לסוף השנה לא נמצאה . איכות חייהםבמפגיעה משמעותית השכנים

.ולהבטיח אי פגיעה בתושבים

יהילולי פטם מטילות ורב

.בשטח האיגוד פועלים עשרות לולים בצורות ובגדלים שונים

מקדמת רכישת מיכלים : יבנה' קב. המשיך האיגוד לפעול למניעת מטרדי עשן וריח ממשרפות הפגרים,השנה

. טמונים

.הסביבההגנת י משרדי החקלאות ו"מיכלים המוטמנים נמכרים ללולנים במחירים מסובסדים עה

.    כל הלולים ברישוי עסק כדיןהסדרתהאיגוד פועל ל, גידול עופות בלולים הינו עסק טעון רישוי

יותאווז

.צ על איסור מוחלט של פיטום אווזים"התקבלה החלטת בג2006בשנת 

.השנה נסגרה האווזיה האחרונה בתחום האיגוד

סוס בקרבת מגוריםיר

בנדון היא להמשיך ולאפשר קיום החקלאות במשרד להגנת הסביבהלניטור רעליםמדיניות האיגוד והמדור

תשומת לב מרבית לתנאים ,כמו כן. דישוןההדברה והתוך התחשבות מרבית מצד החקלאי ביישום חומרי , במקום

.ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות,גיים בזמן הריסוסמטאורולו

.ש"ביצרון לעבר שכונה בבני עיבמושבחומרי הדברה מריסוסי מטעים אחת שלתלונת רחףההשנה טופל

ת הריסוסים הבאים ובשעובקרה מעקב והחקלאים הנחיית מפגשים בשטח עם המתלוננים וכללהתלונבהטיפול 

).כולל בשעות לא שגרתיות(

.  לות זו נעשית בשיתוף מלא עם פקחי המדור לניטור רעלים במשרד להגנת הסביבהפעי

שבין המטעים והשדות החקלאיים לבין " בקו התפר"ירידה במספר התלונות מגמת במשך השניםאנו רואים

.כשתלונה מוצדקת מטופלת על ידינו אינה חוזרת שנית, ובמיוחד. שכונות המגורים

.לנושא בקרב החקלאיםהטמעת המודעות לו,יפולעדות להצלחת הטזוהי 
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פיזור זבל גולמי/ אתרי קומפוסט

,בגן יבנה, בקרבת מגורים באשדודבלתי מעובד- האיגוד טיפל במספר תלונות מפגעי ריח בשל פיזור זבל גולמי

ש "מטמריחות בלים גם סו, שבנוסף לריחות הזבל הגולמי- בשכונות המזרחיות בגדרה : עיקר התלונות.ובגדרה

.2010נסגר סופית בחודש מרץ אתר הקומפוסט בקדרון .נשגב

שרפת גזם חקלאי

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

ניתנים לחקלאים ) !בלבד(האישורים לשרפת גזם ).למניעת התפשטותן-מאשרים לשרוף גזם הנגוע במחלות 

.רבהתאם לנתוני מרחק מישוב ותנאי מזג האווי

הפיקוח על (ח "בשיתוף יחידת הפיצו, תות גזם בלתי חוקיוכתוצאה משרפהאיגוד טיפל במספר אירועי מפגעי עשן 

.של משרד החקלאות) הצומח והחי

רישוי עסקים

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

. בשטחים החקלאיים בשיתוף המועצות האזוריות

יעדים

. המשך הוספת פחים מוטמנים לטיפול בפגרי עופות למניעת זיהום מי התהום–לולים .1

.ומתן רישיונות עסקהרפתותקידום ההסדרה הסביבתית בכל –רפתות .2

.חוקייםאיתור ומיפוי אתרים בלתי–אתרי קומפוסט .3

שימוש, הדברה ביולוגית של מזיקים-הגברת השימוש בחומרים ידידותיים לסביבה בחקלאות .4

.בקומפוסט במקום בזבל כימי



וחופש המידעפניות הציבור 

, דע על איכות הסביבה לעיון הציבורהעמדת מי(נכנסו לתוקף תקנות חופש המידע  01/09/10-בתאריך ה

-לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותומתוקף התקנות האיגוד מעמיד ).2009–ט "התשס

כמו כן תוצאות מדידות קרינה ורעש שלא . לסביבהסולקו או הושלכו , נשפכו, מידע על חומרים שנפלטו

.ברשות היחיד

הראשי מקושר גם לאתר האיגודוהוא פרסום המידע לצורךי האיגוד "הוקם עwww.igud.infoאתר החדשה

www.env.co.il.

פניות הציבור

.2009פניות שהתקבלו בשנת496ומת על,פניות418התקבלו באיגוד2010בשנת 

רכזים המקצועיים לטיפול ולחוות למופנותת אצל רכזת פניות הציבור ורוכזוכל הפניות המתקבלות באיגוד מ

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

.לטיפול  הגורם המוסמךמועברת , סמכות האיגודפנייה שמגיעה לאיגוד וטיפולה אינה ב

לפי רשויות מקומיות2010בשנת פירוט הפניות שהתקבלו באיגוד : 20מספר בלה ט

רשות 
מקומית

בני גדרותגן יבנהגדרהחבל יבנהאשדוד
ש"עי

כ"סהברנרשורק

25595211710776418מספר פניות
מכל %

הפניות
61%23%5%4%2.4%1.6%1.6%1.4%

.2010שנת בהפניות שהתקבלו באיגוד גותפלהת:16'מסתרשים 
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23%

אשדוד5%

חבל יבנה

גדרה

גן יבנה

גדרות

ברנר

שורק

ש"בני עי
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על פי חלוקה לנושאים2010מספר הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת :21מספר טבלה 

רשות 
מקומית

זיהום 
אוויר

יחזורמקרינהשונהפסולתרעש
ומידע

מזיקים
וסביבה 
חקלאית

זיהוםשפכים
,נחלים

קרקע ומים

כ"סה

1195013161915599255אשדוד
7511020250095יבנה. ח

98300010021גדרה
84210011017גן יבנה
34010020010גדרות
4020001007ש"בני עי

6001000007שורק. נ
2120001006ברנר

' מס
פניות

226782221191716109418

54%19%5%5%5%4%4%2%2%

2010התפלגות הפניות בשנת :17'תרשים מס

תושבי אשדודפניות 

יקר עמסך הפניות של האיגוד והן מתייחסות ב61%פניות מתושבי אשדוד  המהוות 255התקבלו 2010בשנת 

.רעש וקרינה, למפגעי זיהום אוויר
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שטחים חקלאים מריחות שריפה ,ט מהמפעלים באזור התעשייה הצפוניהתייחסו לזיהום אוויר שנפל
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יבנה-חבלמועצה אזוריתתושבי פניות 

ות מתייחסהגליםמתושבי ניר פניות 83מתוכן,פניות מתושבי המועצה95התקבלו  באיגוד 2010בשנת 

.של אשדודהצפוני אזור התעשייה מהלמפגעי זיהום אוויר ורעש שמקורם 

גדרהמועצה מקומית פניות תושבי  

מאתר הקומפוסט , ב"ש נשג"פניות המתייחסות רובן למפגעי רעש וריחות ממט21במהלך השנה התקבלו 

.נסגר אתר הקומפוסט באופן סופי2010בחודש מרץ . ומזיבול שטחים חקלאים

גן יבנהמועצה מקומיתפניות תושבי

פניות 4-ושריפת גזם ופניות על ריחות משטחים חקלאים 8ןמתוכ, פניות מתושבי גן יבנה17התקבלו השנה 

. על מפגעי רעש

גדרותמועצה אזוריתתושבי פניות 

.על מפגעי רעש וריחות ממשק חקלאימתושבי המועצהפניות 10שנת התקבלו הבמהלך 

ברנרמועצה אזוריתתושביפניות 

. על מפגעי רעש וריחותפניות מתושבי המועצה6התקבלו 

נחל שורקמועצה אזורית פניות תושבי 

.ב"ש נשג"רובם על ריחות וזיהום אוויר ממט2010פניות במהלך שנת 7התקבלו 

ש"בני עימועצה מקומיתפניות תושבי

.ופסולתמפגעי רעש , על זיהום אווירפניות 7לו התקב

םיעדי

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

.מעקב אחר פניות הדרושות טיפול מקיף וממושך.2

,טיפול מהירמתןלובמשרד להגנת הסביבה תוף פעולה עם אגפים שונים ברשויות מקומיות יש.3

.אמין ומקצועי
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פסולת 

פסולת מעורבת 

את הפסולת יפרידו התושבים ,הפרדה במקורלהגישו בקשות לפרויקטים גדרות וברנר , גדרה, אשדוד, השנה

הרשויות הגישו בקשות לעזרה במימון הקמת התשתיות והתפעול ).  זרמים2(האורגנית משאר הפסולת המעורבת 

התקבלו ל "ברשויות הנ.ס לרשויות המקדימות"הגנהשל המשרד ל" קול קורא"במסגרת , ותהראשונבשנים 

.י המתכננים שנבחרו לכך"והוחל בתיכנון מפורט ע, מועצה מחייבות/החלטות עירייה

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

.גזם  לרשויות האיגוד ולרשויות נוספותהתית וענה אזורי לטיפול בפסולת הביותנת משנמעורבת 

).טון מאשדוד בלבד350(טון אשפה ביום400בממוצע כ קלטה"  אשדוד-איילות: "נקראתההתחנה 

" דודאים") פ"אס(אתר סילוק פסולת ל, בסוף כל יום עבודה, במלואההועברהבתחנה שנקלטההפסולת האורגנית 

למרות ."ברקת"באתר פונה לקיצוץ ומיחזור–בנפרד מהפסולת המעורבת ה נקלט בתחנשהגזם . באזור באר שבע

ובמסגרת ההכנות , ס"היא אינה עומדת בדרישות המשרד להגנה, השיפורים שנעשו בתחנת המעבר במשך השנים

.במקומהמודרניתממיינתמתוכננת להיבנות תחנת מעבר,  "זרמים2"-איסוף הפסולת המעורבת בללמעבר 

:)טון(2010בשנת ברשויות האיגוד) כולל מיחזור(שנוצרה ופונתה המעורבתהפסולתכ"סה:22מספר טבלה

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
פסולת 

)טון(

מספר 
תושבים  

ותברש

כ "סה
פסולת 
לתושב 

ג "ק(
)ליום

120,079206,4001.59+++אשדוד

13,20621,5001.68+++גדרה
11,66718,4001.74+++גן יבנה

בני 
2,0556,9000.82++ש"עי

חבל 
יבנה

++5,0775,6002.48
2,3374,5001.43+++גדרות

8,8316,5003.72++ברנר
נחל 

2,6685,3001.38+++שורק

165,920275,1001.65כ"סה
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פסולת יבשה

אתרי סילוק פסולת

. פסולת יבשהלסילוק אתר מורשה  אחדאף בתחום האיגוד אין 2010בסוף 

וכן פסולת , פסולת תעשייתית יבשה, האתר פעל במשך מספר שנים בהם קלט פסולת בניין–"שריג"אתר 

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

.ונאסרה איליו כל כניסת פסולת נוספת, נסגר האתר2009בתחילת ספטמבר 

, בלבד' בתא א, ס למפעילי האתר לבצע ניפוי וגריסה מבוקרת של הפסולת"אישר המשרד להגנה2010במהלך שנת 

.עד להורדת מפלס הפסולת לגובה שבתוכנית המאושרת

.והשתתפו בפגישות תאום אכיפה במחוז מרכז, מפקחי האיגוד ערכו מספר ביקורים באתר

ממשיכה , יחד עם זאת. בתחום אשדוד שנסגר לפני מספר שנים, נערכו מספר סיורים לאתר זה–."א.א"אתר 

גרמו לפגיעה , קבלני ברזל שחפרו באתר לצורך הוצאת ברזלים למיחזור. חייב בשיקוםוהוא, בערת פסולת פנימית

מתושבי ניר התקבלו תלונות רבות.האיגוד פעל לסילוקם מהאתר. נוספת בשכבת הכיסוי ולליבוי בערת הפסולת

) אמיתי אבנון(מהנדסים. א.אתכנוןהמשרד ביצע2010בשנת .פסולת זורותישמקורם בבע,על מטרדי ריחגלים 

.של הבערותלכיבוייןמפורטתהכנת תוכניתטרם הוחל ב.באתר והגישו למחוז דרוםמיפוי הבערותסקר ל

מיחזור פסולת בניין

הלום -וכן מפעל נוסף באזור התעשייה עד, זור התעשייה הצפונינפתח מפעל למיחזור פסולת בניין בא2006שנתב

החלופי חיסכון בכריית מחצבים המושג באמצעות השימושלים אלה הואיתרונם של מפע). באר טוביה. א.מ(

של , ואופן הפעלתו, מיקומו בסמוך לעסקים אחרים. אגרגטים הנוצרים בתהליך גריסת הפסולתבעודפי העפר וב

.התבררו כבעיתייםמפעל המיחזור לפסולת בניין

ממתחם תחנת למיחזור לשטחים , ינייםבשלבי טיפול ב, ת פסולת הבנייהאהמשיכה תופעת הוצ2010בשנת 

תחילת (והוא זומן לשימוע , נתנה אתראה לבעל המפעל. והמשך הטיפול בהם שלא כדין, פרטיים ברחבי העיר

. במשרדי המשרד להגנת הסביבה) 2011

ומורגש עדיין אין מענה ) היתר בניהבהם לא נדרש (בעיית השלכת פסולת הבנייה הנוצרת במהלך שיפוצים ל

, י קבלן מטעם העירייה"הנאספת ע, פסולת טיאוט הכבישים, כמו כן.סר בתחנת מעבר לפסולת זו באשדודהחו

. ממשיכה להיות מטופלת דרך תחנת מעבר מאולתרת שלא כדין

שומשיםמםצמיגי

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

ןבחלק, האיגוד ערך מספר ביקורות בתקריות.ל"מייבאות צמיגים מחוהאו /חברות המייצרות והלעהמשומשים 

מפעל לייבוא למיחזור /י חברות הייצור"ערוב התקריות באשדוד מפנות את הצמיגים המשומשים . נמצאו ליקויים

.באשקלון"אקוצמיג"
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)בישובים הכפריים ( עבר לפסולת יבשה וגזם תחנות מ

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

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

.מוקפים התאים בגדר גבוהה, ות ניילונים וניירות אל מחוץ לתחנהמניעת התעופפלצורך .המעבר

ולאסוף את , מעדיפים לוותר על תחנת המעבר, בהם מספר העוסקים בחקלאות הולך וקטן, בחלק מהישובים

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

.פאלית בהתאם לאופי הישובהרשות המוניצי

.תחנות המעבר לפסולת יבשה וגזם לאור הקשיים בתיפעולשתי נחל שורק הוחלט לפרק אתבמועצה אזורית 

.נערכו ביקורות שוטפות בתחנות המעבר ונתנו לרשויות דגשים לתפעול מיטבי

מפגעי פסולת

פקחי , תברואני הרשויותתוף פעולה עם איגוד ערך סיורים לאיתור מוקדי פסולת חדשים תוך שרכז הפסולת ב

במהלך השנה החולפת .ביטחון בישובים הכפרייםהורכזי אשדודפקחי השיטור המשולב ב,המשטרה הירוקה

או ,לאתר את המשליךהיה ניתן במקרים בהם לא.ניתן היה לאתר את המקורםמפגעי פסולת בהמספרטופלו 

טופלו מספר תלונות .)או לאדם המחזיק בשטח(ת המוניציפאליתרשולהפסולת פינוי לאחריות הברהע, המקור

.במשרד החקלאות) פיקוח צומח וחי(ח "בשיתוף עם יחידת הפיצו, שמקורן בשרפת גזם חקלאי

.ירידה בעבירות השלכת פסולת מרכבים ברשות הציבורזוהתה , באופן כללי

חוק "על פי פקחי איכות סביבהמכת אשדוד פקחים בעירייחמישהרכזים באיגוד ושניהוכשרו 2010בשנת 

נערכו מספר פגישות עם , בעקבות אימוץ חוק זה. שנכנס לתוקפו השנה)"אכיפה סביבתית(הרשויות המקומיות 

בתוך (של עיריית אשדוד והאיגוד במטרה לגבש נוהלי עבודה בכל המישורים והמקצועיים היועצים המשפטיים 

.)ובין העירייה לאיגוד, העירייה

סוללות משומשותפינוי 

חנויות , חנויות צילום: איסוף סוללות משומשות במוקדים שונים ברחבי האיגודלםהאיגוד המשיך והוסיף מכלי

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

.מי התהום

מעת לעתהמפונות, המכיל שלוש חביות גדולות" מחסן סוללות משומשות"יגוד לצורך איסוף הסוללות נבנה בא

.לאתר סילוק פסולת רעילה ברמת חובב

וצובר את הסוללות המשומשות , אוסף את מכלי איסוף הסוללות המשומשות מכל נקודה לפי קריאה)1(האיגוד

. בחביות אטומות
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בגלל מיעוט הפינויים , טון1-3בין :  דולה בכמות הנאספת מידי שנהיש שונות ג(.טון2.51ונפו–2010בשנת 

).של כל פינוי,יחסיתהגדול,משקלובגלל ו, בשנה

.נקודות האיסוףהתרבותבשל , הסוללות המשומשותלאיסוףהתקשרנו עם חברה חיצונית 2010בשנת 

).חינוך מוסדותכולל(נקודות האיסוף בכל רשות ) מספר(ריכוז :23טבלה מספר 

מספר תחנותרשות

105עיריית אשדוד

46מועצה מקומית גדרה

4ש"מועצה מקומית בני עי

7מועצה מקומית גן יבנה

5מועצה אזורית חבל יבנה

13מועצה אזורית ברנר

3מועצה אזורית גדרות

4מועצה אזורית נחל שורק

187כ"סה

יעדים

".אשדוד-איילות"ולת מעורבת פיקוח על תחנת מעבר לפס. 1

.ת הצפוני באשדוד"באזה, יעוץ ופיקוח על תכנונה והסדרתה של תחנת מעבר קבועה לפסולת מעורבת, ליווי. 2

. בחלק מרשויות האיגוד" שני זרמים"ייעוץ ופיקוח על המעבר להפרדת פסולת במקור בשיטת , ליווי. 3

).הסרת המפגעים שהתגלו/וםפעולות שיק" (שריג"פ יבשה "על אספיקוח. 4

.פיקוח על תחנות המעבר לפסולת יבשה וגזם במגזר הכפרי. 5

).בסיוע ובחקירת המשטרה הירוקה(איתור וחיסול מפגעי פסולת . 6

.או פיתרון אחר לפסולת זו, באשדוד) פסולת יבשה(קידום חוק עזר לטיפול בפסולת שיפוצים . 7

www.env.co.il:וכן באתר האינטרנט של האיגוד1285195-08: פנות למשרדי האיגוד בטלפוןלפרטים נוספים ניתן ל) 1(
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קרקעות מזוהמות ומי התהום

את הצעת החוק של המשרד להגנת הסביבה למניעת זיהום קרקע 2011בינואר ועדת השרים לחקיקה אישרה 

לראשונה מענה מקיף לטיפול באלפי מוקדי זיהום קרקעות נתנותההחוק החדשהצעת . ושיקום קרקעות מזוהמות

. בתיסבי- שזוהמו במשך עשרות שנים ומהוות מפגע בריאותי

, איתור קרקע מזוהמת, הסדר למניעת זיהום קרקעתלראשונה הגדרה לקרקע מזוהמת וקובעתהחוק קובעהצעת 

,האחראי לזיהום קרקע,הצעת החוקעל פי . הסדרת מנגנוני מימון ויידוע רוכשים על קיומן, ניקיון קרקעות אלו

שודות כמזוהמות יותנה בביצוע סקרי קרקע ואף קידומם של הליכי תכנון ובנייה על קרקעות הח. יחויב בשיקומה

לנוכח עלות . יוצרת ההצעה תמריצים לטיהור ושיקום קרקעות שיאפשר שימוש בטוח בהן, מנגד. בשיקום הקרקע

מוקמת קרן ייעודית לשיקום קרקעות מזוהמות שמקורותיה בין היתר בהיטלים שיוטלו על , גובה השיקום

. חזיקים בקרקע מזוהמתעוסקים בחומרים מזוהמים ועל המ

פוגעים , מזהמים אלו מהווים סכנה לבריאות. שמנים ומתכות, דלקים: מזהמי הקרקע הנפוצים ביותר הם

רעילות וחלקן גם , חדירת תרכובות מזהמות נדיפות: בסביבה וחלקם ידועים או חשודים כמסרטנים וכוללים

פגיעה ביבולים חקלאיים עקב הצטברות , נשימת אבק מזוהם, קרקעיים-החודרות למבנים תת, מסרטנות

.ואף זיהום מקורות מים עד כדי פסילת מים לשתיה, מזהמים בקרקע

: עיקרי הצעת החוק

 חובה לטפל בקרקע מזוהמתהטלתו, איסור מפורש על זיהום קרקעקביעת .

 על יםחובות הטיפול בקרקע וביצוע סקרי הקרקע מוטל. המזהם משלם-קביעת הגורמים האחראים

בין אם החזיק בקרקע בעבר ובין אם , בין אם הוא מחזיק בקרקע ובין אם לא, הגורם שזיהם את הקרקע

אך זה לא , מחזיק או בעל קרקע שלא תרם לזיהום הקרקע ואפשר למזהם הקרקע לבצע את חובותיו. לא

, זהם הקרקעולדרוש כפל הוצאותיו ממ, יוכל לבצע את סקר הקרקע והטיפול בקרקע שזוהמה, ביצען

. אלא אם קיבל את המימון מהקרן לצורך ביצוע פעולות אלה

בין , חובת טיפול מיידית על מזהם קרקע- מניעה ואיסור על זיהום קרקע וטיפול מיידי בזיהום קרקע

, תופסק לאלתר עבודה בעת ביצוע עבודת חפירה. ובין אם לא, אם הקרקע שזיהם בחזקתו או בבעלותו

של הקרקע במידה והתגלו חומרים מזהמים או שהורגש ריח חזק ומתמשך המצביע על חישוף או כיסוי

. קיום חומר מזהם בקרקע

הקרן תרכז משאבים כספיים מתקציב המדינה ומהיטלים -הקמת קרן לשיקום קרקעות מזוהמות

זוהמות הקרן תבטיח כי קרקעות מ. על מנת לממן ולשפות מחזיקים ובעלי קרקע הזכאים לכך, וקנסות

ולא יינטשו בשל העדר משאבים כלכליים לטיפול , יטופלו וישמשו את הציבור בצורה בריאה ובטוחה

הקרן תוכל גם לתת . המימון יהיה לפי זכאויות שייקבעו בחוק ולפי סדרי עדיפויות שהקרן תקבע. בהן

סה למי שמבצע עוד מוצע שתהיה אפשרות להקלות במס הכנ. הלוואות ומענקים למי שחייב לשקם קרקע

.שיקום קרקע
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2010שבוצעו בשטח האיגוד במהלך שנת תהוםסקרי קרקע ומי: 24טבלה מספר 

מיקוםח"דואתר  2010שנת 

ינואר
סדש בני "תחנת דלק 

אשדודממצאי סקר גז קרקע אקטיבי"ברית

דלק פי גלילות ינואר
תוכנית לביצוע סקר קרקע והתקנת בארות 

אשדודלניטור סביב מיכ

דלק פי גלילות מארס
ח סקר קרקע והתקנת בארות ניטור "דו

אשדודבאזור מיכל

אשדוד003הקמת מיכל -סקר היסטורימ"פז בית זיקוק אשדוד בעאפריל

אשדודסקר היסטורי ותוכנית הדיגום  מ"אגן יצרני כימיקלים בעאפריל

תחנת כוח אשכולמאי
האחסון ח תוצאות דגימות קרקע בשטח"דו

אשדודשל פסולת

אשדודמ"הצעה לביצוע סקר במפעל נצמ אשדוד"מפעל נציוני

אשדוד003הקמת מיכל -סקר קרקע מ"פז בית זיקוק אשדוד בעיוני

אשדודח סקר קרקע היסטורי "דודלק פי גלילותאוגוסט

אשדודח סקר קרקע"דומ אשדוד"מפעל נצספטמבר

אשדודתוכנית להמשך חקירה נוספת באזור מיכלדלק פי גלילות ספטמבר

אשדודתיקון דוח ממצאי סקר היסטורי מ"אגן יצרני כימיקלים בעאוקטובר

מ"פז בית זיקוק אשדוד בעאוקטובר
באזור פגיעה של צינור ח דיגום מוודא "דו

אשדודסולר

גדרהח סקר קרקע משלים"דותחנת דלק גדרהאוקטובר

אשדודתוכנית סקר גזי קרקע "סונול צפון"תחנת דלקנובמבר

א ברנר"מדיגום ערימות קרקע בריכות שפכים הישנותתל נוףנובמבר

אשדודח סקר קרקע  "דו.ש.י.מדצמבר

2010פירוט פינוי קרקע מזוהמת בשטח האיגוד במהלך שנת :25טבלה מספר 

תאריך 

מקור הזיהוםאתרהפינוי

פינוי קרקע 

)טון(מזוהמת 

325אגם ניקוזדלק פי גלילות11/01/2010

527בריכות השפכים הישנותתחנת כוח אשכול13/01/2010

8.2דליפת צינור שפכיםמ"אגן יצרני כימיקלים בע24/05/2010

100דליפת צינור מזוטמ"מאוחדת ליצוא נפט בע' חב15/07/2010

12.7דליפת צינור שפכיםמ"אגן יצרני כימיקלים בע03/10/2010

420שידרוג תחנת דלק פנימיתאוברסיז קומרס19/09/2010

74.4דליפת צינור שפכיםמ"אגן יצרני כימיקלים בע07/11/2010

3,250פגיעה בצינור סולרמ"פז בית זיקוק אשדוד בע08/11/2010

4,717.3כ"סה
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תהום קרקעות מזוהמות ומי התהוםבפעילות האיגודפירוט :26טבלה מספר 

מהות העסק אומטלה
אפיון האתר

פעילות

פיקוח וליווי 

פרויקטים לטיפול 

בקרקע מזוהמת ומי 

תהום במפעלים בהם 

נמצא זיהום

אגן יצרני כימיקלים 
מ"בע

.צוע סקר גזי קרקע בשטח המפעליב
פכים שהיו בדיקת מי התהום באזורי פריצת קו הש

.2010בשנת 
.בדיקה שנתית קידוחי ניטור מי התהום והמפלסים

.בדיקה רבעונית בקידוח שתייה ניר גלים
בדיקות מעקב אחר איכות המים ביציאה ממערכת 

.1הטיפול במי התהום המזוהמים מקידוח ניר גלים 
.החלפת מסנני פחם פעיל במתקן הטיפול במי התהום

.קידוחים  החדשים למערכת הניטור 4הוספת 
פינוי קרקע מזוהמת ודיגום מוודא באזורי פריצת קו 

.השפכים

פז בית זיקוק אשדוד 
מ"בע

.ביצוע סקר גזי קרקע בשטח המפעל
.הוספת תנאי לרישיון עסק על ביצוע סקר קרקע 

פינוי קרקע מזוהמת וביצוע דיגום מוודא באזור פגיעת 
קו סולר

.ביצוע סקר קרקע בשטח הנועד לבניית מיכל החדש
.שנתית קידוחי ניטור  ומפלסי מי התהום- בדיקה דו

ניטור חודשי על שאיבת מי תהום מזוהמים באזור עדשת 
.קהדל

מסוף דלק פי גלילות
פינוי קרקע מזוהמת לאחר התקלה באזור ניקוז של נגר 

.עילי
.בשטח המסוףתיכנון ביצוע סקר גזי קרקע

.מעקב שנתי קידוחי ניטור מי התהום והמפלסים
להפרדת נגר העילי נקי בשטח 2-השלמת תוכנית שלב

.המפעל
הוספת קידוחים החדשים למערכת  הניטור של מי 

.התהום

ד"קמ
.הוספת תנאי לרישיון עסק על ביצוע סקר קרקע 

.פלסיםבדיקה שנתית קידוחי ניטור מי התהום והמ
.ניטור חודשי על שאיבת מי תהום מזוהמים

החברה המאוחדת ליצוא 
מ"נפט בע

.בדיקה שנתית קידוחי ניטור מי התהום והמפלסים
.פינוי קרקע מזוהמת לאחר טיפול בפריצת קו דלק

חד שנתית של מי התהום בקידוח הניטור של הבדיקהקורנס
המפעל

ביצוע סקרי קרקע 

החשודים במפעלים 

כמזהמים

.לאחר סגירת המפעלצוע סקר קרקע יב)המפעל נסגר(פטרוכים 
. ע סקר קרקע בשטח המפעלוציבמ"סחר בע. צ.מ.נ

.פינוי קרקע מזוהמת שהתגלה בעקבות הסקר

.ביצוע סקר קרקע)המפעל נסגר(אלמור 

מוסכים
בתהליכי (מוסך בועז 

)סגירה
.ביצוע סקר קרקע

.פינוי קרקע מזוהמת ושדרוג המוסךוף אשדודמוסך ח

תחנות דלק

חוף -תחנת תדלוק פנימית
אשדוד

.פינוי קרקע מזוהמת ושדרוג התחנה
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תחנות דלק

.בדיקות שנתיות  קידוחי ניטור ומפלסי מי התהוםפז ניר גלים
.פינוי קרקע מזוהמת ושדרוג התחנהפז צומת ראם

.וי קרקע מזוהמת ושדרוג התחנהפינתחנת דלק גדרה

.השלמת סקר קרקעש הארבעה גדרה"סד

.פינוי קרקע מזוהמת ושדרוג התחנהפז העיר אשדוד

.ביצוע סקר גזי קרקעסונול צפון אשדוד

.ביצוע סקר גזי קרקעש בני ברית אשדוד"סד

.שדרוג התחנה ופינוי קרקע מזוהמתאוסקר אשדוד

תאתרי פסול
ניר –ריג שאתר פסולת 

.צוע סקר קרעבוגלים
אתר פסולת רותמים 

לשעבר
בשטח האתר הכנת תוכנית לביצוע סקר קרקע מקיף

.שנסגר

םיעדי

.האכיפה על העסקים הגורמים לזיהום קרקע ומיםהגברת.1

.הטמעת חוק קרקעות מזוהמות לכשיאושר.2



רישוי עסקים

:כללי

.ממחלקת רישוי עסקים בעיריית אשדודבקשות רישיון עסקלפניות 197התקבלו באיגוד 2010במהלך שנת 

.לידיעה102- ואיכות הסביבההועברו לטיפול 95, פניותה197מתוך 

כ "בסה, 2009משנתפניות שהטיפול בהם המשיך 14ובעודהפניות לטיפול95מתוך פניות76- האיגוד טיפל ב

:מוצגת בתרשים הבאואחרA,B,Cהתפלגות הפניות לסיווג . הפניות90

.לפי סיווגשטופלו התפלגות הפניות :18תרשים מספר 

A,B - בהם נותן האישור הוא המשרד להגנת הסביבהפריטים .

C- בו נותן האישור הוא האיגודפריט.

.נותן האישור הוא המשרד להגנת הסביבה,"פריט סל"פריט שהוגדר כ-אחר 
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רישוי עסקים

:כללי

.ממחלקת רישוי עסקים בעיריית אשדודבקשות רישיון עסקלפניות 197התקבלו באיגוד 2010במהלך שנת 

.לידיעה102- ואיכות הסביבההועברו לטיפול 95, פניותה197מתוך 

כ "בסה, 2009משנתפניות שהטיפול בהם המשיך 14ובעודהפניות לטיפול95מתוך פניות76- האיגוד טיפל ב

:מוצגת בתרשים הבאואחרA,B,Cהתפלגות הפניות לסיווג . הפניות90

.לפי סיווגשטופלו התפלגות הפניות :18תרשים מספר 

A,B - בהם נותן האישור הוא המשרד להגנת הסביבהפריטים .

C- בו נותן האישור הוא האיגודפריט.

.נותן האישור הוא המשרד להגנת הסביבה,"פריט סל"פריט שהוגדר כ-אחר 
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רישוי עסקים

:כללי

.ממחלקת רישוי עסקים בעיריית אשדודבקשות רישיון עסקלפניות 197התקבלו באיגוד 2010במהלך שנת 

.לידיעה102- ואיכות הסביבההועברו לטיפול 95, פניותה197מתוך 

כ "בסה, 2009משנתפניות שהטיפול בהם המשיך 14ובעודהפניות לטיפול95מתוך פניות76- האיגוד טיפל ב

:מוצגת בתרשים הבאואחרA,B,Cהתפלגות הפניות לסיווג . הפניות90

.לפי סיווגשטופלו התפלגות הפניות :18תרשים מספר 

A,B - בהם נותן האישור הוא המשרד להגנת הסביבהפריטים .

C- בו נותן האישור הוא האיגודפריט.

.נותן האישור הוא המשרד להגנת הסביבה,"פריט סל"פריט שהוגדר כ-אחר 
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:פירוט הפריטים שטופלו:27טבלה מספר 

פריט
כמות

תיאורמספרסיווג
A2.2  1בית זיקוק -דלק ואנרגיה  ב

A2.41חותחנת כ

A4.6  8כללי-יצור ועיבוד  -מזון  א

A5.3 1עיבוד וטיהור שפכיםב

A5.3   2הובלה - שפכים - מים ופסולת  ג

A10.14  יציקה, עיבוד, ייצור- כימיה ומחצבים  , מלאכה, תעשיהא ,
ציפוי מתכות - צביעה  , קויינ, ציפוי

3

A10.14   2הרכבה , עיבוד- כימיה ומחצבים  , מלאכה, תעשיהו

B1.2   1ייצורם-קוסמטיים חומרים ותכשיריםא

B1.21אחסונם-חומרים ותכשירים קוסמטיים ב

B2.1  2חניון למיכליות- גז ו

B2.2 3תחנת דלק-דלק ואנרגיה  א

B3.2  1אחזקה וטיפול , גידול- קלאות ובעלי חיים  חא

B5.1  1תחנה מעבר לאיסוף-אשפה ופסולת א

B5.1  3הובלה ומיון , איסוף-ופסולת  אשפהב

B5.11.מיחזורה, ניצולה, עיבודה-אשפה ופסולת ג

B7.7  1כלי שייט המשמש לעינוג ציבורי -נופש וספורט  , עינוג ציבוריח

B10.31בית דפוס-כימיה ומחצבים , מלאכה, תעשיה

B10.7  3שיש -עיבוד  , ייצור, הכנה- כימיה ומחצבים  , מלאכה, תעשיהא

B10.7 3אחסון ומכירה-כימיה ומחצבים , מלאכה, תעשיהב

C3.4  1מכירתם-חומרי רעל לשימוש חקלאי , חומרי הדברהג

C4.3 6עופות ביצים ומוצריהם , דגים, לבשר-בית קירור למזון  א

C5.2 17מיתקן להפקתם וטיפול-מי שתייה

C6.4  1רגילה-מכבסה   -מסחר ושונות

C6.4  1ניקוי יבש-מכבסה ניקוי יבש  , מכבסה-מסחר ושונות

C6.8  2ניהול קניוןא

C8.4  3הסעת נוסעים -רכב ותעבורה  א

C8.6  12פתוח-ר  "מ500חניון ששטחו מעל -רכב ותעבורה  ב

C8.6 7מקורה -ר  "מ500חניון ששטחו מעל -רכב ותעבורה  ב

C8.6 5רחיצתו  -כלי רכב ג

2טיפול אחר ברכב-מוסך ו8.9

C8.9 8מכונאות כללית-רכב ותעבורה א

C8.9  1פחחות וצבע-רכב ותעבורה ג

C9.1   1מטווח ירי-שירותי שמירה ואבטחה  ב

C10.10חומרים מסוכנים - כימיה ומחצבים , מלאכה, תעשיהב-
אחסונם

1

C10.142מסגריה-כימיה ומחצבים , מלאכה, תעשיהג

C10.142אחסנת מתכת-כימיה ומחצבים , מלאכה, תעשיהה

C10.16 4ייצור מוצרי עץ - כימיה ומחצבים  , מלאכה, תעשיהב

3"פריט סל"10.9אחר
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.התאמה בין מספר הפניות למספר הפריטים מכיוון שישנן פניות בעלות מספר פריטיםאין 

).Bפריט (ברנר טופל עסק אחד. א.במ

.)C(עסק אחד חבל יבנה טופל. א.במ

.)C-וAפריט (יםעסקו שנימ גן יבנה טופל.במ

יעדים

.2010השלמת הטיפול בפניות שהתקבלו במהלך שנת .1

.2011שנת בול בפניות טיפעמידה בלוח הזמנים ב.2

.בתחומי האיגודאיכות הסביבהמעקב אחר העסקים הטעונים אישור .3

.הטמעת רפורמת הבר לרישוי עסקים.4

77
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רעש

טיפול בתלונות על  מטרדי רעש

בפועל היו עשרות פניות נוספות של תושבי אשדוד (. תלונות על מטרדי רעש78התקבלו באיגוד 2010בשנת  

).בלבדתלונות מייצגות8נרשמוח "לדו,הגרים ברובע יז על מטרדי רעש מאתר הקידוח

רעש מאתרי בנייה וקידוח

לפידות" שרית"אתר קידוח

התייעצות עם האיגוד אישור על ביצוע הקידוח התקבל ללא . פניות לאיגוד החלו להגיע במחצית חודש אוגוסט

שעות ביממה עד להגעה לשכבת 24מפעילי האתר התכוונו להפעילו ברציפות .וללא  אמצעים להפחתת הרעש

.מ  מתחת לפני הקרקע"ק3-יעד של כ

.בערב 19:00האתר לסיים את עבודות הקידוח לא יאוחר מהשעה עיריית אשדוד והאיגוד חייבו את מפעילי

השעה לאחר . בסיור בבתי התושבים בזמן פעילות באתר נשמע רעש חזק מאוד ונמדדו מפלסי רעש בלתי סביר

מהווים הכפלת מפלס הרעש ונמצא 3dbכל . במפלס הרעש הנמדד10db-נמדדה הפחתה של יותר מ19:00

.שיש הצדקה רבה להרגשת המטרד של התושבים

הגבהת חלק מגדר אתר הקידוח לא הפחיתה את מפלסי הרעש ולכן סרב האיגוד לכל בקשה של מפעילי האתר  

. להרחבת  שעות הפעילות 

.מפעילי האתר נענו לבקשת האיגוד להפסקת הפעילות באתר בכל תקופת החגים

בכדי לודא  ל חברת לפידות"ומנכד ביצע סיורים תכופים במקום והיה בקשר רציף עם נציגי המתלונניםהאיגו

. והעברת מידע עדכני לתושבים על התקדמות העבודות באתרשמפעילי האתר אינם חורגים מהשעות המותרות

בבקשה ,ל עניני הנפטהממונה ע, יעקב מימרן ר"ל האיגוד לד"ר ענת רוזן מנכ"למרות פניה מקדימה של ד

הוחלט .  להתחשב בסבל המתמשך של תושבי המקום והתניית הארכה בקבלת תנאים של איכות הסביבה

.02/01/2011משרד התשתיות להאריך את תוקף רישיון הקידוח עד לתאריך ב

.שלא נמצא נפטלאחר 2010הפעילות באתר הופסקה בחודש דצמבר 

:סיכום

ללא התחשבות בשיקולים סביבתיים ולכן פנה 1952קידוחי הנפט בארץ מתבצעים מתוקף חוק הנפט משנת 

להוסיף בבקשה לתקן את חוק הנפט ולתשתיות לאומיותכ גלעד ארדן למשרד "השר להגנת הסביבה ח

.שיקולים סביבתיים וסוגיות של חופש מידע ושקיפות לציבור

תנו תנאים של איכות הסביבה בכלל נישינוספים יש ליידע את האיגוד בכדי במידה ותוגשנה בקשות לקידוחים 

ח אקוסטי המפרט את מקורות הרעש "ש דוילהגיחויבמבקש ההיתר. בפרטתנאים בנושא מניעת רעשו

.וההתקנים למניעתם

.  וצפי זמנים להפעלתויש לידע את הציבור מראש על הקמת אתר קידוח  בסביבתם 
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"שרית"אתר הקידוח  :6תמונה מספר 

בתי התושבים>>                   מטר 80<<  אתר הקידוח                       

רעש מגרסות

המגרסות עליהן התקבלו התלונות . בוצעו סיורים במקום ובדיקת עמידת הקבלן בדרישות החוק ותקנותיו

.פונו מהשטח בתום העבודות
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פעילות להפחתת הרעש מהמפעלים

.בוצעו מדידות רעש בבתי המתלוננים בשעות הלילה

אשכולהכוחברת החשמל  תחנתח. 1

חברת החשמל. האיגוד מדווח באופן שוטף לגבי עמידה בלוחות זמנים להתקנת אמצעים להפחתת הרעש

.31/12/2010יך משתיקי קול ליחידות הייצור עד לתארהתקיןתכנן ולהתחייבה ל

עד להתקנת . 2011ז התקנת המשתיקים לאפריל "עודכן לו2010לאחר קבלת היתר בנייה בסוף שנת 

יימשך משטר תפעולי לפיו נמנעת התחנה מהפסקת יחידות ייצור ככל הניתן ובמיקרים של הנעת המשתיקים

.ן רב יותר למניעת הצורך בפתיחת השסתום לשחרור לחץיחידת ייצור תתבצע תהליך ההנעה זמ

אלתא.2

בהתאם לבקשת האיגוד הזמין המפעל . המפעל גרם למטרדי רעש לבניין מגורים הסמוך לגדר הצפונית שלו

ח שכלל התקנת משתיקי קול על שלושה מפוחי מימן שאובחנו כמקור "ויישם את הדוחברה לייעוץ אקוסטי 

.שמפלסי הרעש אינם חורגים מדרישות החוקת בבניין המגורים נמצא מדידה חוזרב. הרעש

מפעל אגן.3

הסתיימו עבודות  התקנת מיגונים אקוסטיים שלגביהם קיבל מפעל אגן אישורים בועדה 2010בחודש אוגוסט 

הבקשה להתקנת קיר . לא פתרה את בעיית מטרדי הרעש לתושבי ניר גליםהתקנת המיגונים. המקומית

. אקוסטי בצד הדרומי נמצאת בהליכי אישור בוועדה המחוזית

)גדרות(שפירא -אנייה. 4

חוייב בעמידה בתנאים יהמפעל נמצא בהליכי הסדרת רישיון עסק ו. עשרת בהמפעל גורם למטרדי רעש לתושב 

המנועיםלאחר התקנת . 2011מדחסים חדשים שיותקנו בתחילת שנת הזמין מנועיהמפעל . למניעת מפגעים

.ןתבוצע מדידת מפלסי רעש חוזרת בבתי המתלונ

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  

.עדים למדידות רעשוהפונים התבקשו לתאם מ–7' מסהתקבלו תלונות על רעש תחבורה מכביש -גדרה

"   קריטריונים לרעש מדרכים"חריגות מלא נמדדו .רעש תחבורה ברחוב הרצלתלונה חוזרת על –גן יבנה

.ביום המדידה
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עסקים

' וכד,הפעלת ציוד במטבחי מסעדות,מעלית משא, קומפרסורים,רוריממערכות קעל רעשתלונות התקבלו

נשלחה פלו ולגבי העסקים שלא ט. בעלי בתי העסק טיפלו במטרדי הרעש  לשביעות רצון המתלונניםמחלק 

.פיקוח להמשך טיפול להסרת המפגע /רישוי עסקיםבקשה למחלקת 

שרד להגנת הסביבה  הוצגו גם מדידות מרפת במחוז מרכז של ההכחלק משימוע שנערך לבעל -רפת בכפר אביב

.בעל הרפת התחייב לפעול להסרת מטרדי הרעש. י האיגוד בבית מתלונן"מפלסי רעש שבוצעו ע

מוזיקה רועשת

.מכוני כושר ומוסדות חינוך,על רעש מאזורי בילויתלונותהתקבלו

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

.לטיפול ואכיפה באמצעות הפיקוח העירוני ומשטרת ישראלהועברו,מוזיקה

המתריעים על גרימת מטרדי רעש עם העתקים למחלקת רישוי העסקים נשלחו מכתבים עסקיםלמנהלי ה

.להמשך הטיפול להסרת המטרדוהפיקוח 

.למנהלי מוסדות החינוך מציע האיגוד בדיקות לכיול מערכות ההגברה למפלסי הרעש המותרים

קנת וזאת לאחר התאולם המקורה בלבדבאירועיםקיבל אישור עסק להפעלתמועדון הכושר סטאר סנטר

.ח האקוסטי שהוגש לאיגוד"מפורט בדוהגברה בהתאם לתמערכ

נערכה פגישת גישור בהשתתפות נציגי תנועת מכבי צעיר ונציגי התושבים בנושא –מועדון נוער מכבי גדרה

למצוא את האיזון שיאפשר את המשך פעילות החניכים בתנועה תוך מניעה ככל הניתן בפגיעה באיכות במטרה 

.בשכונהחיי התושבים

שונות

.החברה ביצעה טיפול תחזוקה למזגן שגרם למטרד הרעש–רעש ממזגן מתקן סלקום

ונטה ולדברי המתלונן הרעש והרעידות הפחית את סיבובי מנוע הטכנאי החברה -נטה של מתקן בזקורעש מו

.פסקו

בעיריית שירותי אשפה' מחמנהל פנינו ל- באשדוד' במרכז מסחרי דבשעות הבוקר המוקדמותפינוי אשפה

.בבוקר6בבקשה להנחות את קבלן האשפה לבצע את הפינוי לאחר השעה אשדוד

בתים פרטיים 

נשלח חומר הוסבר ולכל המתלוננים.'נביחות כלבים וכד,הפעלת מוזיקה,שיפוצים, פניות  בנושא מזגנים

.ודרכי הפעולה העומדים לרשותםהמפרט את תקנות החוק

יעדים

.2011-א"התשע, )תיקון) (מניעת רעש(למניעת מפגעים המעודכנותהטמעת התקנות
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 (מכוני טיפול בשפכים)שים "ומט םשפכי

 

 כללי

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

בעונות מסויימות . להשקיה חקלאית, אחרי טיפול, השפכים הנוצרים בשטח האיגוד משמשיםכל , עקרונית

 .בהיתר, או לנחל לים והם מוזרמים, לחיםעודפי קו בינתייםיש , ובתנאים מסויימים

איכות השפכים בדיקות  :המעקב כולל. בתחומובשפכים ש מכוני הטיפולאחר פעילות שוטף  האיגוד עוקב באופן

 .טיפול בשפכיםהמתקני של תקין ה םתפקוד אחרמעקב ו, ת הקולחיםיואיכובדיקות , םהגולמיי

ברחבי  תורמים שפכי תעשיה למערכות הביובש ,על מפעליםסדירה של פיקוח וביקורת פעילות האיגוד מבצע 

 . האיגוד

המשרד להגנת , שמבצעות רשויות האיגודאכיפה פיקוח והאיגוד משולב עם פעילויות י "עצע והפיקוח שמב

 . ומשרד הבריאות, הסביבה

ועם יחידת , (באשדוד ובגדרה)התחיל להתגבש שיתוף פעולה גם עם תאגידי המים שבתחום האיגוד  8202בשנת 

במקביל להתבססות פעולת , שיתוף הפעולה נמצא בשיפור מתמיד. האכיפה הסביבתית שהוקמה בעיריית אשדוד

   .והבריאות הגנת הסביבההתאגידים ברחבי הארץ ובתיאום משרדי 

אחרי איכויות השפכים השוטף המעקב לפי ממצאי  ,מול מפעלים ספציפיים האכיפה מאמציהאיגוד מרכז את 

 . שים"ולחים במטוהק

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

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

 .  ות התאגידים והרשויות המקומיותומדיני (אקוויפר, נחל, ים)את השפכים  לקבלהאחרים שעלולים 

נמצא אלה התקנים ומספרם של המ ,בשטח המפעלהפועלים  ,טיפול-למפעלים רבים בשטח האיגוד יש מתקני קדם

  .במגמת עליה

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

 עבודה שוטפת 

 :סוגי פעילות 8מול המפעלים מתבססת בעיקר על העבודה 

 בדיקות שפכים. 0

 .י צוות האיגוד"נערכות ע: בדיקות איגוד -

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

 תוחלפנהוהן , ש אשדוד"עם יציאתו של הקבלן ממט 8202בדיקות אלה הפסיקו להתבצע בסיום שנת 

תקני איכות מי קולחין וכללים )על ידי מערך הבדיקות שהוכתב לפי תקנות בריאות העם  8200בשנת 

 .8202  ע"התש( לטיהור שפכים

 .דיגומי שפכי תעשיה על ידי האיגוד או על פי דרישתו 822 -כ 8202כ נערכו במהלך שנת "בסה

 סיורים בשטח. 8

 .להכרת מפעלים חדשים: סיורי היכרות -

 .ולוידוא ביצוע שיפורים שנדרש: וסיורי פתע רתסיורי ביקו -

, רשותפקחי , המפעל עצמו: מתבצעים לפי קריאות המתקבלות מגורמים שונים: סיורים לפי קריאה -

 .ואזרחים

 ביקורת תקופתית. 8

 .שיוןיכולל דיווחי המפעל המחויבים על פי הר, שיון עסקיביקורת עמידה בתנאי ר -

 .ת ווידוא שהיא מפונה על ידי קבלנים מורשים ואל יעדים מורשיםביקורת על פינויי פסולת נוזלי -

 . כולל ניתוח והערכה של תרומת הזיהום התקופתית שלו, מאסה של מים ושפכים על המפעל-ביצוע מאזן -

 

 מפעל השיפור הטיפול בשפכי 

 :שלבי הטיפול במפעל בעל זרמי שפכים בעייתיים הם

 .זיהוי המפעל כגורם בעיה .א

 .הגדרת הבעיה .ב

 .י המפעל"מציאת פתרונות ע .ג

 .פיקוח על יישום נאות .ד

 

 .מרכזת את נתוני הדיגום לפי חודשים 82טבלה 
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 0202התקדמות במהלך שנת 

לאחר שהמפעלים  ,2009ביחס לשנת  היתה התמקדות במספר מצומצם יותר של מפעלים 2010במהלך שנת 

על פעולת מכוני הטיפול , שבמוקד האכיפה זוהו כגורמי מפתח מבחינת השפעתם האפשרית על קווי הולכת הביוב

הוגברה  האכיפהו, שבוצע בכל מפעל היה גדול יותר מבעברדיגומים המספר . ועל איכות הקולחים, בשפכים

   .באמצעות שיתוף פעולה הדוק יותר בין כל הרשויות

 

 נגר עילי / מפעלים עיקריים שטופלו או נבדקו במהלך השנה בהיבט שפכים 

 

 . 2010מופיעים המפעלים שהיו במרכז הפעילות בתחומים אלה בשנת : 29מספר  טבלהב

 נושא מטופל תחום עיסוק המפעל מקום המפעל
 נגר , שפכים ייצור הרביצידים וחומרי ריח  אשדוד אגן כימיקלים

 שפכים ציפוי מתכת דודאש אילגון מצפא
 נגר עילי, שפכים ייצור מוצרים קוסמטיים אשדוד ארמן

 שפכים זיקוק נפט אשדוד פז בית זיקוק אשדוד
 שפכים ייצור חלב וגבינה אשדוד גבינות הכפר

 נגר עילי, שפכים התכת עופרת/השבת עופרת ממצברים אשדוד הקורנס
 שפכים מוצרי מזון אשדוד התקוה

 שפכים (ציפוי, חריטה, יציקה)ייצור ברזים  אשדוד חמת
 נגר עילי, שפכים איסוף והתכת מתכות  אשדוד יהודה פלדות

 שפכים מוצרי מזון אשדוד ישראגל
 נגר, שפכים מוצרי מזון בני דרום כד בני דרום

 שפכים הפקת חלבון וסוכרים מפולי סויה אשדוד סולבר
 שפכים משחטת עופות אשדוד עוף ברכה

 שפכים (מיכלים)שינוע תזקיקי דלק  אשדוד גלילותפי 
 שפכים בדיםכביסה ואשפרה של , הצביע אשדוד תכלת
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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 31,000-46,000 -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)תיים שפכים תעשיי

שלושה המורכבת מ, "carousel"אנוקסית בתצורת -אירוביתקונבנציונלית ש הוא מערכת בוצה משופעלת "המט

בוצה  ולכיע, שניונית הצללת בוצה, כולל טיפול קדם, כ"א בסה"כ ק"מ 12,000אנוקסיים בנפח /אירובייםמודולים 

 .  ק לשימוש חקלאיוליוס, ה באמצעות צנטריפוגהטיסח, (מעכלים 2) אנאירובי

 .עם אפשרות להכלרה, ש שניונית טובה בדרך כלל"קולחי המטאיכות 

מאגר )"והם מוזרמים למאגר משתמשי קולחי אשדוד , ש מיועדים להשקיה חקלאית"רוב קולחי המט

ש משמש למיהול שפכי "מקולחי המט( שנה/ק"כמיליון מ)חלק נוסף . חקלאיוממנו לשימוש "( המשתמשים

ביחד עם קולחי , חלק זה מוזרם. כדי לאפשר טיפול ביולוגי גם בשפכים אלה" אגן כימיקלים"התעשיה של מפעל 

 . לים, "אגן"

צימצום הכמות בד בבד עם , 2011והוא עתיד לגדול עוד בשנת  2010השימוש החקלאי בקולחי אשדוד גבר בשנת 

 ". אגן"המופנית כיום למיהול שפכי 

 . ש"דרך המוצא הימי של המט, (באישור)מתבצעת הזרמת קולחים לים , ניצול מספיק של המים כאשר אין

מושפעים מאד . עומסי חנקן ועומסי מלח, מבחינת עומסים אורגנייםיחסית שפכים קשים  השפכים הגולמיים הם

 ,כמויות גדולות של מתכותלעתים ומכילים ת רבות בערכי המוליכות וההגבה מתאפיינים בחריגוו מהתעשיה

 . ונגזרות שמן מינרלי, חומרים אורגניים נדיפים

ה בעקבות הגברבעיקר , 2010שנת במהלך  המשיכו להתמתןש "החריגות והתנודתיות של השפכים הנכנסים למט

 .   האכיפה הסביבתית משמעותית של

יפול במפעלים במסגרת האיגוד מתמקד בנסיון לצמצם את ההשפעה השלילית של רכיב שפכי התעשיה בכלל הט

 .ש"השפכים הנכנסים למט

י "ש והוחלפה באופן מלא ע"חמש שנים בהן שימשה כמפעילת המט" ניטרון"סיימה חברת  2011שנת תחילת ב

פיין בהשקעות מאסיביות של התאגיד על מנת המעבר התא .תאגיד המים והביוב של עיריית אשדוד, "יובלים"

מצב , (2011תחילת )נכון להיום  .תוך הכנה לשידרוגו המחוייב, ש לפעילות תקינה ומלאה"להחזיר את המט

ולא הגיע לשלבי , אך הוא עדיין נמצא בשלבי השלמות חוסרים וליקויים, ש משופר ביחס לשנים הקודמות"המט

 .  להימצא השידרוג שבהם הוא אמור היה כבר

 . חות ביקורת"סיורים תכופים ודו, ש באמצעות דיגומים"האיגוד מלווה את הפעילות במט

 

 (מועצה איזורית נחל שורק)ב "מתקן נשג

המגיע ממועצה , ק ליום של ביוב סניטרי בעיקרו"מ 6,000 – 5,000 מתקן נשגב מטפל בספיקת שפכים נכנסת של

 ,ישובי המועצה האזורית גדרות, שורק נחל ישובי המועצה האזורית, ש"מועצה מקומית בני עי, מקומית גדרה

 ".זרעים גדרה"ומתחם , בסיס תל נוף ,קדרון

למוצרי " פאלאס"ממפעל כן ו, במספר יישובים שפכים שאינם סניטריים מגיעים כיום למתקן מרפתות מחלוב

 . היגיינה אישית בקיבוץ חפץ חיים

 כצפוי משפכי רפתות , חנקן ומוצקים, ם חורגים בפרמטרים של עומס אורגניי האיגוד וה"שפכי הרפתות נבדקו ע
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בכל קיים , ובעל יעילות נמוכה, תקני טיפול קדם)ובלי יכולת מעשית לשנות הרבה את איכותם בעתיד המיידי 

באר (מתקן טיפול בפסולת חקלאית)ח "מטב הפעלתשיפור איכות משמעותי צפוי רק בעוד כשנתיים עם ; הרפתות

הם נמצאו ; עברו שיפור דרסטי בעקבות פעילות האיגוד ונבדקו מאז פעמים רבות" פאלאס"שפכי מפעל . טוביה

  .תקינים בכל הבדיקות

בנפח  אקסטנסיביאגן שקולחיו מוגלשים ל, ק"מ 33,500מורכב מאגן איוור בנפח " נשגב"מערך הטיפול של מתקן 

שאר האגן . משטח האגן 70% -בכ, בוע אויר בכל עומד המיםשיטת האיוור באגן האיוור היא בע. ק"מ 475,000

אספירטורים המחדירים אויר לעומק , על פני שטח מים מצומצם, מותקנים אקסטנסיביבאגן ה. ללא אוורור

       .המים

על מנת לנסות ליצור זרימה ולשפר בכך את , נוספים וור ולבריכת הליטוש מערבליםיהוספו לאגן הא 2010בשנת 

ולכן עדיין קולחי מערך הטיפול של , הביצוע לא היה מתואם ומתוכנן תהליכית. יך הביולוגי בשני האגניםהתהל

 . והמתקן מדיף ריחות עזים ובלתי נעימים, הם בדרך כלל באיכות גרועה ביחס לגודל ופוטנציאל המערכת" נשגב"

 . האיגוד מלווה את פעילות המתקן באמצעות דיגומים ודיווחי ביקורת

התוכנית . 2008הושלמה ואושרה כבר בשנת , וכנית ראשונית לשדרוגו של המתקן לקראת שני העשורים הבאיםת

 . יום/ק"מ 14,000 -לספיקה של כ SBRש מודרני בתצורת "כוללת מט

 .י ביצועהתוכנית לא התקדמה לשלב 2010, 2009השנים במהלך 

 

 (מועצה איזורית ברנר) ר"עמבש "מט

ברנר  מועצה אזוריתהנמצא בתחום , ר"ש עמב"בנייתו והתחילה פעולתו הסדירה של מט הסתיימה 2010בשנת 

מזכרת , ביחד עם שפכי קרית עקרון, שפכי רוב הישובים במועצה האיזורית ברנריום של /ק"מ 9000 -כומטפל ב

 . ומושב בניה מושב בית גמליאל, בתיה

. בתרחיף ביומסה מקובעת המשלב, כיםזרחן נמוו נקןי חלייצור קולחים שלישוניים עם ריכוזש "המתקן הוא מט

הבוצה העודפת מעוכלת אירובית ונסחטת  .UV -ת מושגת באמצעות סינון בדים וחיטוי בשלישוני רמה

 .  בצנטריפוגה

 לאיכות הסביבהותוך תיאום עם איגוד ערים , ביחד עם משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, האיגוד עוקב

  .פעילות המתקןי אחר, דרום יהודה

 

 לטיפול בשפכים מקומייםמתקנים 

 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, האיגוד עוקב אחר תפעולם התקין של המתקנים האלה ובודק

 . הקולחים
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 ( 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 איזור התעשיה ניר גלים , את שפכיו הסניטריים של המושב יםללוהשפכים הנכנסים כ. ובריכת ליטוש

 . באיזור מחלף אשדוד של ניר גליםואת שפכי איזור התעשיה ( יזור התעשיה הקלה של אשדודהצמוד לא)

 .  תוך מיהול עם מי מאגר משתמשי קולחי אשדוד, מוזרמים להשקיה, משתנהבאיכות , קולחי המתקן

 .ש באמצעות דיגום"האיגוד עוקב אחרי תפעול המט

 

 (מועצה אזורית חבל יבנה)מתקן בני דרום 

כמות השפכים . קטנים פקולטטיבייםמקבל שפכים ממושב בני דרום ומטפל בהם באמצעות אגנים המתקן 

 .והקולחים מוזרמים להשקיה תוך מיהול עם מי מאגר משתמשי קולחי אשדוד, מזערית

 

 (מועצה אזורית חבל יבנה) זכאי-מתקן בן

 . הטיפול החדש בשפכי בן זכאימתקן  באופן שוטף פעל כבר 2010במהלך שנת 

 ". שדות ייבוש"עם ייבוש בוצה ב, אנוקסי/לטיפול שניוני אירוביוצה משופעלת המתקן הוא מערכת ב

 .ש באמצעות סיורים ודיגומים"האיגוד עוקב אחר פעילות המט

 

 (מועצה אזורית חבל יבנה)מתקן קבוצת יבנה 

 טיפול בשיטתמתקן  שביניהן (וליטוש בסוף, שיקוע בהתחלה)מתקן קבוצת יבנה הוא מערכת משולבת של בריכות 

ומוסד חינוכי הסמוך , קמפוס גבעת וושינגטון, המתקן מטפל בשפכים סניטריים מקבוצת יבנה. מקובעת  ביומסה

כ ספיקת השפכים "סה. ומפעל ביצי רבייה, מכבסה, מפעל חמוצים, ומשפכים לא סניטריים מרפת הקיבוץ, ש"למט

 . ק ליום"מ 600 -היא כ

ובמליחות גבוהה בשל תורמי השפכים ועל , ם בכניסה למתקן הם בעלי עומס אורגני גבוה מעטהשפכים האופייני

 .רקע המליחות הגבוהה של מי הרשת של הקיבוץ

להרחקה  2009המתקן שודרג בסוף שנת . פרט לריכוזי מוצקים החורגים מהתקן, איכות קולחי המתקן לרוב טובה

 . מוגברת של מוצקים

 

 ( מועצה איזורית גדרות)הדרום מתקן כפר אביב וגן 

. 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. בינוניתהמתקן מתפקד ברמה 

 0200יעדים לשנת 

 .כולל איכויות השפכים והקולחים, תפקוד מתקני הטיפול בשפכים שיפור ומיסוד נוסף של המעקב אחר .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

 .שיתוף פעולה עם תאגידי המים והביוב לאור התקנות החדשות.   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. הסביבה ומביע את עמדתו בכל נושא שקשור לאיכות הסביבה

תכניות מפורטות ותכניות , כפי שהם באים לביטוי בתכניות מתארשמור ולהגן על האינטרסים הסביבתייםל

מבני ציבור , חיים-מבני משקי בעלי,ייםמתקנים הנדס, מחסנים, מפעלים, של אזורי תעשיהלהיתרי בניה

.ומגורים

וכל תכנית אחרת שוועדת תכנון סבורה שעשויה , הקשורה באזורי תעשיה או במתקני תשתיותכל 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 מוקדםביבתיותהשלכות הסדוחות שמטרתם לנסות ולהעריך את ה

אשדוד

בדיקת היתרי בנייה

בין התרי הבניה שנבחנו היו. תכניות להיתרי בנייה95-לכנבדקו בשטח וניתנו הערות תכנון 2010במהלך שנת 

במידה והיו . ואנטנות סלולריות, מבני מגורים, ציבור-מבני, תחנות דלק, מרכזים מסחריים,תעשיה-מבני

בין הפרויקטים .ותעודת גמר4נבדקו המבנים לאחר גמר הבנייה לפני מתן טופס , הערות משמעותיות

:בהליך של היתר בנייההמשמעותיים שטופלו 

מחסן חומרים מסוכנים בשטח בית זיקוק.

צנרת חמצן וחנקן של מפעל מקסימה.

שינויים במסוף הרכבת של חברת נמלי ישראל בעורף נמל אשדוד.

כת מי נגר במפעל אגן כימיקליםברי.

חניון לרכב כבד באזור התעשייה הצפוני .

:ת לתכניות מפורטות ותכניות מתארנבדקו וניתנו הערות תכנוניו

גיבוש חוות דעת למסמך הסביבתי ולתכנית הנדונה בוועדה -תכנית אזור התעשייה הדרומי

.ל והחברה להגנת הטבע"קק, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה מחוז דרום. המחוזית

 ניתנו הנחיות לעריכת מסמך סביבתי נופי–הרובע המיוחדתכנית.

סקר סיכונים וגיבוש מדיניות תכנונית בנושא חומרים מסוכנים

סיכונים וגובשו המלצות למדיניות עירונית נערך סקר, אנשי מקצוע נוספים באיגוד ויועץ האיגודבשיתוף עם 

בלימת כניסת עסקים בעלי סיכון גבוה לאזורי התעשייה עיקר ההמלצות הוא . בנושא החומרים המסוכנים

נעשתה במשרד במקביל . הקרובים לאזורי המגורים והפנייתם לאזורי התעשייה המרוחקים מאזורי המגורים

לגבי חומרים מסוכנים מסוגים " מרחקי הפרדה ראויים בהליכי תכנון"להגנת הסביבה עבודה לגיבוש מסמך 

השילוב בין שני אלו נתן בידינו כלי משמעותי לקבלת החלטות לגבי תכניות והיתרי בנייה הכרוכים .שונים

.בסיכון מחומרים מסוכנים
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. ת.א(באזור התעשייה הכבדה "בית קירור מנרב"יכונים הוא אחד ממוקדי הסיכון שאותרו בסקר הס

, ובהתאם למסמך מרחקי ההפרדה הראויים בהליכי תכנון, בהתאם לעיקרי המדיניות שנקבעה). בינונית

הנושא .האיגוד התנגד לאישור שימושים חורגים לשטחי מסחר בתוך רדיוס הסיכון שנקבע מבית קירור מנרב

ע שעיקרה "מחוזית ונקבע כי אישור שימוש חורג למסחר במתחם זה יידון במקביל לתבהגיע ונדון בוועדת ערר

.בית הקירורפינוי

"זמורה"ו" שורקות"הוועדות המקומיות 

שימושים חורגים , תוכניות מפורטות, נבדקו בשטח וניתנו הערות לתוכניות להיתרי בנייה2009במהלך שנת 

בין ."זמורה"בשטח הוועדה המרחבית 16- ו, "שורקות"בשטח הוועדה המרחבית 40. ותעודות גמר למבנים

,  מבנים חקלאיים לגידול בעלי חיים, התכניות שנבדקו וטופלו מצויים מבני תעשייה באזורי תעשייה קיימים

.ותחנות דלקגני אירועים , מוסדות ציבור

בשטחי המועצות האזוריותאכלוס אזורי התעשייה

האיגוד קיים תהליך של בדיקת , החלות באזורי התעשייה השונים, וראות התכניות המפורטותבהתאם לה

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

). במידה ומדובר במפעל המבקש להעתיק את מיקומו מאזור אחר בארץ(יבתי וסיורים במפעלים סב

אסבסט

אנחנו  מנחים את וועדות התכנון בדבר הכללת תנאים בנושא פרוק אלמנטים בנויים של אסבסט צמנט 

ייתה לאיגוד בכל פנייה שה. בהיתרי בניה שכוללים הריסה או בניה במבנים קיימים שמכילים אסבסט צמנט

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 

. פי הצורך-ידי הפקת מפות נושאיות על-הרכזים באיגוד על
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שכבת מידע זו משמשת לניטור איכות המים בנחל . נראים מוצאי הנקזים לאפיק נחל לכיש:2מספר מפהב

.במעלה מערכת הניקוזמקורות זיהום אפשרייםופיקוח על 

קרינה בלתי מייננת

סך . )חלק מהאתרים כלל מספר אנטנות(דוחות מדידת קרינה בקרבת אתרים סלולריים 13ערכנו 2010בשנת 

מרבית ב.)2010אנטנות חדשות נוספו במהלך 20(אנטנות סלולריות187בתחומי האיגוד נמצאותהכל

.כאחוזים בודדים מהתקן הסביבתי–רמות הקרינה הסביבתית היו נמוכות , הבדיקות שנערכו

והמתכנן הסביבתי הוסמך בקורס , בשנה זו רכש האיגוד מכשיר למדידת שדות מגנטיים בתדר רשת החשמל

הרחבנו את פעילותנו גם לפיקוח ולניטור שדות , כתוצאה מכך. מתאים לעריכת מדידות גם בתדר רשת החשמל

המלצות המשרד להגנת , יגוד למצב בתדר שידורי הרדיויש לציין כי בנ. מגנטיים שמקורם במתקני חשמל

הסביבה לחשיפה לשדות מגנטיים בתדר רשת החשמל אינן מגובות עדיין בתקנות מתוקף חוק הקרינה הבלתי 

.מדידות של שדות מגנטיים בתדר רשת החשמל6נערכו 2010בשנת .מייננת

2011עדים לשנתי

.ובהיתרי בנייהמפורטות קידום בנייה ירוקה בתכניות .1

.ליווי סביבתי של הפיתוח בדרום אשדוד ופארק החולות.2

.תוך שמירה על איכות האוויר באזור, יישום מדיניות האיגוד לתכנון מושכל של תעשייה ותחנות כוח.3

.המשך פיקוח על מוקדי השידור הסלולריים.4

בתחום צמצום הסיכונים הנובעים מאחסון חומרים מסוכנים ועיריית אשדודיישום מדיניות האיגוד.5

.באזורי התעשייה ובעורף הנמל
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האינטרנט של האיגודיאתר

אתר האינטרנט הכללי של האיגוד 

.www.envashy.co.ilבכתובת אתר האינטרנט של האיגודפעל 2010ועד סוף שנת שניםששבמשך 

כל באתר זה עסק .הופסקה פעילותו השוטפת של האתר עקב הקמתו של אתר חדש לאיגוד2010בסוף שנת 

, אקולוגיהואגר, פסולת ומיחזור, חינוך והסברה, רעש, אויר:המוצגים להלןהמטופלים על ידי האיגוד נושאיםה

, בנוסף.רישוי עסקים ותכנון סביבתי, פניות הציבור, חומרים מסוכנים, תעשייה,שפכים, מים, לחימה במזיקים

לבדוק המאפשר לתושבים www.ashdodaqm.netwwwבכתובת)מדד איכות אויר(ה "אתר מאמקושר האתר ל

תמונות , חות שנתיים של האיגוד"דואופן שוטף במפורסמיםבאתרכן -כמו. האוויר בכל רגע נתוןאיכות את מצב 

.דעות לעיתונותוהומפעילויות שונות 

,בתכנים זהיםיעסוק ו2010תוכנן ונבנה במהלך שנת , זה האחרוןאתאשר החליף www.env.co.ilהחדש האתר 

אך חזותו ומבנהו האינטראקטיבי יהיו נוחים ונגישים יותר הן מבחינת אופן תצוגת המידע והן מבחינת 

לפני פרסום , 2011האתר עלה לאוויר בתחילת .ם המוצגים בוההתמצאות הנוחה לגולש במגוון הפעילויות והנושאי

.ח זה"דו

אתר מידע סביבתי לרשות הציבור 

,העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור(מתוקף חוק חופש המידע הסביבתי ותקנות חופש המידע  

בו הציבור יוכל , יעודי לנושאחבל יבנה אתר אינטרנט - העמיד איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד) 2009ט"התשס

.www.igud.infoבכתובת , א מידע על איכות הסביבה בתחום האיגודולמצ

רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור : " קובע כיהא לחוק 6סעיף המידע השוטף המפורסם באתר מופיע בהתאם ל

ובדרכים , אם קיים אתה כאמור, תר האינטרנט של הרשות הציבוריתבא, מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה

, שנשפכו, מידע על חומרים שנפלטו"מידע על איכות הסביבה"לעניין זה : נוספות שיקבע השר לאיכות הסביבה

רשימת הנושאים אשר ".ריח וקרינה שלא ברשות היחיד, שסולקו או הושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש

רעש , קרינה, קרקע, פסולת, נחלים, לחימה במזיקים, חומרים מסוכנים, באתר זה הינם איכות אווירמטופלים

.והודעות לעיתונותםקישורים לאתרים רלוונטיי, חות השנתיים של האיגוד"כמו כן מפורסמים הדו. ושפכים

שבח בדיון אשר נערך בכנסת צוינו ל, פעילות האיגוד במסגרת יישום חוק חופש המידע על ידי אתר אינטרנט זה

חוק חופש "ובנושא עבודה לנושא סביבה ובריאות-הוועדה המשותפת פניםמתוקף) 35פרוטוקול (3.1.11ביום 

וכל איגודי : "...פניה קירשנבאוםוניצן הורוביץ, דב חניןבהשתתפות חברי הכנסת " קשיים ומחסומים-המידע 

ואת זה , איגודים10הכול -יש סך. הערים לאיכות סביבה בישראל מחויבים לפרסום מידע כבר מספטמבר השנה

אצל אף אחד לא מפרסמים . אין ממונה9-ל, מהם יש ממונה1-ורק ל, איגודים בישראל10יש . בדקנו בכל הארץ
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יותר רצינית מהאחרים כשהוא בנה ממש אתר נפרד רק איגוד ערים אשדוד נערך בצורה . גם את פרטי הממונה

בעיקר לינקים , התחילו לפרסם מידע4רק . כל היתר רק התחילו.והתחיל לעדכן בו מידע רלוונטי, לנושא

....".מאתרים אחרים

2011-יעדים ל

.י האיגודהרחבת מעגל הגולשים באתר. 1

.איגודההוספת תכנים ומידע לתחומי פעילות . 2

.קידום האתרים ותכניהם ברשתות חברתיות.3


