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 דבר היו"ר

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

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

 והתרומה בדיונים ובפעילויות. תודה גם לעמיתי ראשי הרשויות.

 .1122כמידי שנה אני שמח לפרסם את דו"ח פעילות האיגוד. רצ"ב הדו"ח לשנת 

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

 רוזן.

 

 בשנה זו המשיכו הרכזים המקצועיים באיגוד בפעילות השוטפת בכל התחומים: 

 תכנון, לחימה במזיקים, רעש, קרינה, מיחזור ועוד.תעשייה, פסולת, חינוך, 

 בסוף השנה התקיים כנס אשדוד לקיימות בו האיגוד היה שותף מרכזי.

הכנס זכה להדים ולהצלחה רבה וראש עיריית אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי, החליט להפוך כנס זה למסורת 

 שנתית.

 

 האיגוד ימשיך להיות שותף מרכזי גם בשנים הבאות.

 יות ושפכים.שהשנה קלטנו את מרב יגר לתפקיד רכזת חינוך והסברה ואת יוליה פלדשרוביץ כרכזת תעבמהלך 

 אני מאחל לשתיהן הצלחה ועשייה.

 

 

 

 

 בכבוד רב          

           

 יוסי קנדלשיין          

 יו"ר האיגוד.          
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 פתח דבר

 

. ברצוני להודות לחברי מועצת האיגוד בשנת הפעילות ובמיוחד 1022דו"ח זה מסכם עשייה ופעילות בשנת 

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

 תודה ליושבי ראש הועדות השונות וחברי הועדות.

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

 

 מרב יגר, קי,סתודה לצוות העובדים המסור: ד"ר איתי מירז, גד עפר, דורון להב, חנה וכסמן, יאנה ברוד

  ושרון מרק.סיגל גדז', סילבי גואטה, קרולין סודרי, רועי צוקרמן, ריטה ויינרוב, 

  ברצוני לברך את יוליה פלדשרוביץ שנקלטה בחודש דצמבר והצליחה לכתוב את הפרק המקצועי לדו"ח זה.

 

הייתה פעילות רבה בכל התחומים. חלק גדול מרשויות האיגוד, הן כרשויות מקדימות והן  1022בשנת 

ת להטמנה. כמדיניות המועצה החלו בבניית תכניות להפרדת פסולת במגמה לצמצם את הכמות המיועד

באיגוד נבנתה תכנית חינוכית רוחבית שקיבלה את אישור המועצה והוצגה בכל  תהליכים אלה מלווים בחינוך.

 הרשויות.

 

האיגוד התחיל להטמיע וליישם את מדיניות מרחקי ההפרדה מחומרים מסוכנים של המשרד להגנת הסביבה 

 וד שאושרה במועצת העיר בראשית השנה.עיריית אשדהאיגוד ומדיניות שעולה בקנה אחד עם מדיניות 

 והנוהל הדרוש לקבלת היתרי פליטה.  IPPC-במספר מפעלים הוחל בישום תהליך ה

 

 , בסוף שנת הפעילות התקיים כנס אשדוד לקיימות בו האיגוד היה שותף.1022בדצמבר 

זון הכנס מהכוח אל ברצוני להודות ליצחק דרי שיזם את הכנס, עמד בראש ועדת ההיגוי וגרם להוציא את ח

 הפועל. תודות לכל השותפים.

 

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

 וההפקה של סיגל גדז'.
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 רשויות החברות באיגוד
 

 . באיגוד חברות שמונה רשויות מקומיות:5891איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה הוקם בשנת 

 

 קמ"ר  66.98 תושבים     024,622 אשדוד

 קמ"ר    2.90 תושבים         4,822 בני עי"ש

 קמ"ר  55.11 תושבים         4,122 ברנר

 קמ"ר  55.19 יםתושב        05,122 גדרה

 קמ"ר  55.52 תושבים         6,422 גדרות

 קמ"ר   52.85 תושבים         59,622 גן יבנה

 קמ"ר 55.16 תושבים          1,422 חבל יבנה

 קמ"ר  09.52 תושבים          1,522 נחל שורק

 קמ"ר 591.55 תושבים      051,022 סה"כ

 

 

-כקמ"ר וכולל  591ל הרשויות הללו. שטח האיגוד משתרע על תחום שיפוט האיגוד הוא תחום שיפוטן ש

 תושבים. 051,022

 

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

 האיגוד ובכלל זה:

 

גרים, לנקוט אמצעים למניעת זיהום האוויר והמים לרבות איכות מי התהום, מים עיליים ומי מא .5

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

 משאבים טבעיים, לרכוש ולכלכלה.ל

פיקוח ובקרה על פליטת מזהמים מאתרי תחנות כח, בתי זיקוק ומפעלים מזהמים אחרים, לרבות  .0

 הקמת תחנות ניטור.

ועלות בתחום האיגוד ופיקוח על ביצוע תוכניות פיתוח ובניין, מתן ייעוץ סביבתי לועדות התכנון הפ .5

 תוך שמירה על איכות הסביבה.
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 ברי מועצת האיגודח
 

 

 

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

 הייתה מורכבת מהנציגים הבאים: 0255

 

 .ויו"ר האיגוד מועצה אזורית גדרותראש   ןיוסי קנדלשיי

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

 מועצה מקומית בני עי"ש. מנהל מחלקת תברואה  אילן ירימי

 גזבר מועצה אזורית חבל יבנה.  אלחנן גרינוולד

 .ראש מועצה אזורית נחל שורק  אסקוזידואלי 

 נציג עיריית אשדוד.ום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד ויו"ר הפור  בועז רענן 

 יבנה.-ראש מועצה מקומית גן  דרור אהרון 

 מנהל אגף תפו"ח עיריית אשדוד.  דני אלגרט

 .0252נציג באיגוד החל מיוני  –מנהל אגף תפעול מועצה מקומית גדרה   מג'השיהודה 

 אגף איכות סביבה ורישוי עסקים עיריית אשדוד.מנהל   יעקב פלאצ'י

 נציג עיריית אשדוד.מנהל מח' ארנונה ו  מאיר פרץ 

 .0252החל מיולי  – נציג עיריית אשדוד  שלמה פורטל

 מועצה אזורית ברנר. גזברית  תמר קופר 

 

  

 .רו"ח  'גסיימון גד

 .יועץ משפטי)עו"ד(  לסטר ראובן פרופ'

 מבקר פנים.  אריה מוריק 
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 חברי ועדות

 

 ביקורת:      הנהלה וכוח אדם:

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

 אלחנן גרינוולד.     .וגזבר ס/יו"ר הועדה –יצחק דרי 

 אילן ירימי.       אלי אסקוזידו.

 דרור אהרון.

 שלמה פורטל.

 

 חינוך:    מכרזים:   כספים והשקעות:

 יו"ר הועדה. –בועז רענן   יו"ר הועדה. –שלמה פורטל   יו"ר הועדה. –לי אסקוזידו א

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

 .דרור אהרון    תמר קופר.    תמר קופר.

 .שלמה פורטל         מאיר פרץ.

 .יהודה שמג'ה          

 

 עובדי האיגוד
 עובדים: 56באיגוד 

 .מנהלת כללית  רוזן ענתד"ר 

 .סמנכ"ל ורכז משאבי אויר  דורון להב

 .רכז תכנון סביבתי איתי מירז    ד"ר 

 ולחימה במזיקים. , פסולתחקלאיתסביבה רכז      גד עפר

 .ורישוי עסקים תעשיהרכזת   חנה וכסמן

 חינוך והסברה.ע. רכזת   קיסיאנה ברוד

 רכזת שפכים ותעשיות. יוליה פלדשרוביץ

 .רכזת חינוך והסברה  ר מרב יג

 סיגל גדז'                          עוזרת מינהלית.

 .ומיחזור רכזת מחשבים  סילביה גואטה

 .ורעש רכזת תחנות ניטור   קרולין סודרי

 .רכז תעשיות וחומרים מסוכנים               רועי צוקרמן

 .רופניות הציבו, קרקעות מזוהמות רכזת איכות מים  רות ויינרוב

 .מדיה חברתית תומנהל מיחזוררכזת   שרון מרק



 ו
 

 תקציר

 איכות אוויר

פורסמו על ידי המשרד  1122מערך הניטור כולל עשר תחנות ניטור ומרכז בקרה ממוחשב. בשנת 

להגנת הסביבה ערכי תקן חדשים לאיכות האוויר, לפיהם נערך ניתוח הנתונים לשנה זו. בשנת 

נערכו רוע אחד של גופרית דו חמצנית מאזור התעשייה הצפוני. במהלך השנה יהדוח נמדד א

דיגומים לגזים אורגנים ומזהמים נוספים סביב מפעל אגן כימיקלים. בתחנת יד בנימין  הותקן 

 מכשיר למדידת מימן גופריתי. טבלת נתונים מלאה מופיעה באתר האיגוד.

 

 חומרים מסוכנים

עסקים המחזיקים בהיתרי רעלים והפיקוח עליהם נעשה באמצעות סיורים   241במרחב האיגוד 

, בדיקת תיקי מפעל וסקרי סיכונים, מעקב אחר אחסון ובחינת העמידה בתנאי ההיתר שוטפים

תיקי מפעל. במהלך השנה  211סיורים ונבדקו  288ובתנאי רישיון העסק. במהלך השנה בוצעו 

נערך סקר טון פסולת מסוכנת לאתר ברמת חובב.   11,411מפעלים פינו  21אירועים.  44התרחשו 

ונערכה ביקורת פנים בנושא חומרים  ר. הוחל ביישום מדיניות מרחקי ההפרדהסיכונים לבתי קירו

 מסוכנים.

 

 חינוך והסברה

האיגוד שם לו למטרה להגביר את המודעות לנושאי איכות הסביבה , להטמיע תהליכים של אורח 

חיים מקיים ולחנך לפיתוח בר קיימא. האיגוד פועל בשיתוף פעולה עם גורמים רבים במסגרות 

חינוך הפורמאליות, החל מגן הילדים, במסגרות החינוך הבלתי פורמאליות ובקהילה. במסגרת ה

שעל בסיסו כניסתה של רכזת חינוך חדשה לאיגוד, נערך מיפוי של כל תכניות איכות הסביבה, 

שנתית לכל בתי הספר. בשנת הדוח הורחבה הפעילות הסביבתית הוכנה תכנית מערכתית, תלת 

דים באשדוד. האיגוד פרסם חומרי הסברה רבים : ערכות הסברה, חוברת לעשרות גני היל

פעילויות וכו'. במהלך השנה האיגוד המשיך לקדם את הפעילויות שאושרו במסגרת היטל הטמנה 

להטמעת גישת הקיימות, לרבות כנס בנושא שנערך  פרויקטים. האיגוד היה מעורב במספר ב'

 בסוף השנה.

 

 לחימה במזיקים

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

חשיבות גבוהה במניעת התפרצות מחלות שונות. האיגוד מטפל בעיקר בערוצי הנחלים הזורמים 

יתוש הטיגריס האסיאני שאותר לראשונה בתחום האיגוד ק"מ.  44 - בתחום האיגוד באורך של כ

טיפל האיגוד בתופעת טבע  1122ים רבים לרבות העיר אשדוד. בשנת התפשט לישוב 1121בשנת 

לגבי המזיקים האחרים: זבובים, זבובוני תסיסה, תהלוכן ייחודית בגני טל ונגעה לפשפש הכותנה. 

האורן, יונים, עטלפי פירות וחיות בר שונות ניתנו לרשויות מידע וכלים להתמודדות נכונה עם 

 המזיקים.

 

 



 ז
 

 מיחזור

וח ניתן לראות עליה משמעותית באחוזי המיחזור ברשויות האיגוד ביחס לשנה הקודמת בשנת הד

בשל הרחבת התשתיות, העלאת המודעות עקב פעילויות חינוך והסברה במערכות החינוך 

 –טון אשר מהווה כ  18,842כמות הפסולת שהושבה מכלל תחום האיגוד עומדת על ובקהילה. 

נבחרו כרשויות מקדימות לתהליך  ברנראשדוד ומועצה אזורית . 1122אחוזי מיחזור לשנת  22%

 נראה הפחתה משמעותית בפסולת המועברת להטמנה. 1121ואנו צופים שבשנת  ההפרדה במקור

 

 נחל לכיש

נמשכו הדיגומים בחלק הרטוב של  1122איגוד ערים עוקב באופן שוטף אחר איכות המים. בשנת 

 הנחל. תוצאות הדיגום מתפרסמות מידי שבוע באתר האינטרנט של האיגוד.

 

 סביבה חקלאית

 עשרים ושבע רפתות חלב. 1122ברחבי האיגוד פועלות בסוף שנת 

, בהם המשיכה פעילות האיגוד למניעת מטרדי עשן וריח בשטח האיגוד פועלים עשרות לולים

. תלונות משכונות מגורים לגבי ריסוס בקרבתן פחתו תודות להטמעת מודעות משריפת הפגרים

 החקלאים והכוונתם. בתחום האיגוד אין אף אתר לייצור קומפוסט .

 

 פניות הציבור

. מרבית הפניות בנושא 1121פניות בשנת  428, לעומת פניות 451התקבלו באיגוד  1122בשנת 

נותבות על ידי רכזת פניות הציבור, לטיפול על ידי הגורמים זיהום אוויר )ריח( ורעש. כל הפניות מ

האיגוד מפרסם את המידע  המתאימים במטרה לתת מענה הולם בזמן קצר וברמה גבוהה.

 באתר שהוקם למטרה זו. 1121הסביבתי, בהתאם לתקנות חופש המידע שנכנסו לתוקפן בשנת 

 

 פסולת

יות המקומיות המקדימות בפרויקט הפרדת הרשו 42אשדוד ומועצה אזורית ברנר נכללות בין 

ינת הדרכים חוק האריזות נכנס לתוקף והוחל בבח הפסולת לשני זרמים )רטוב ויבש( במקור.

תחנת המעבר באשדוד "איילות" מתוכננת יקט לטיפול בפסולת העירונית ליישומו. במסגרת הפרו

)כולל  1122נתה בשנת להיבנות כתחנת מעבר ממיינת מודרנית. כמות הפסולת המעורבת שפו

ק"ג פסולת לתושב ליום(. בתחום האיגוד אין אף  2.18)בממוצע טון  218,821מיחזור( עומדת על 

 אתר מורשה לסילוק פסולת יבשה.

 

 קרקעות מזוהמות

אישרה וועדת השרים לחקיקה את הצעת החוק של המשרד להגנת הסביבה למניעת  2011בשנת 

האיגוד הגביר את פעילותו בנושא הקרקעות המזוהמות זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות, 

סקרי קרקע  15, בוצעו טון קרקע מזוהמת 414חדשה. במהלך השנה פונו החוק הבהתאם להצעת 

 רויקטים רבים.ומי תהום בתחום האיגוד ולוו פ

 



 ח
 

 רישוי עסקים

 .לבקשות רישיון עסק ממחלקת רישוי עסקים בעיריית אשדודפניות  144במהלך השנה התקבלו 

 

 רעש

תלונות שהתקבלו בשנה הקודמת.  28-תלונות על מפגעי רעש בהשוואה ל 84התקבלו  1122בשנת 

עמב"ר, מעסקים, בתי ספר, "ש טנערכו מדידות רעש ממפעלים גדולים כמו אגן, אלתא, סולבר ומ

 אולמות אירועים ותחבורה.

 

 שפכים ומט"שים )מכוני טיפול בשפכים( 

רכזת תעשיות ושפכים חדשה במקומו של הרכז שעזב במחצית קלט האיגוד  1122בסוף שנת 

. הפיקוח משולב עם רשויות האיגוד, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ותאגידי השנה

 .מפעלים 41-ב ת מוצגת טבלת דיגום חודשיתהמים. בדוח הפעילו

 

 תכנון סביבתי 

בשטח  55 -תכניות להיתרי בניה בעיר אשדוד, ל 225 -ל נבדקו בשטח וניתנו הערות  1122במהלך 

 .בשטח הוועדה המרחבית "זמורה"  24 - הוועדה המרחבית "שורקות" ול

לגבי מיקומם של משקי בעלי  , הוספה שכבהGIS –נמשך הפיתוח של שכבות הנתונים במערכת ה 

חיים ונערך מיפוי של קרקעות מזוהמות ומוקדי זיהום היסטוריים בסביבת אתר הפסולת 

 "רתמים".

  ובקרבת מוקדי שדות מגנטיים. יםימדידות קרינה בקרבת אתרים סלולר 24נערכו  1122 בשנת
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 איכות אוויר 
 
 
 . נתוני המערכת לניטור אויר.1
 

 בקרה ממוחשב. תחנות ניטור ומרכז עשר 0211באיגוד 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  
 רוחב/אורך  
 )רשת ישראל

 (חדשה

 

  S,N,O,D(2.5) W,T,U,R,S 1388861-363636 אשדוד )איגוד( 1

  S,N W,T,U 130060-360681 גן יבנה 2

  S,N,O W,T,U 131132-363336 גדרה 3

  S,N W,T,U 136360-363130 חבל יבנה 4

  S,N W,T,U 133888-361133 בניה 5

  S,N,O,D(2.5) W,T,U  136120-361011 )אשדוד(רובע ט"ו  6

  S,N,O  +H2S W,T,U  186022-366322 יד בנימין 7

  נייד   S,N,O,C,D(2.5) ניידת ניטור 8

1 
 אורט ימי 
  D W,T,U 133338-363163 )אשדוד(

12 
 יהלום

  D   133366-363338 ) אשדוד (

      

 חשמלהתחנות המופעלות על ידי חברת 
    

מספר 
 סידורי

 שם התחנה
 מזהמים 
 נמדדים

 פרמטרים 
 מטאורולוגיים

 מיקום התחנה  
 רוחב/אורך  
  )רשת ישראל(

  S,N,O,D(2.5)   131808-363223 ניר גלים 1

  S,N,O  w 131388-366832  גן דרום 0

  S,N,O,D(10) w 133168-366123 יבנה )עיר( 6

 
 תחנות המופעלות על ידי  גורמים שונים

   

מספר 
 סידורי

שם מספר 
 התחנה

 הגורם המפעיל
 מזהמים 
 נמדדים

 פרמטרים 
 מטאורולוגיים

מיקום 
 התחנה  

 רוחב/אורך  
 )רשת ישראל(

1 
 ניר גלים

נסגרה בסוף 
0212 

 מפעל 
 ליםקאגן כמי

 אמינים 
ותרכובות 

 גופרית
w 

131122-
363622 
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 פרמטרים מטאורולוגיים   מכשירי הניטור 

 S חמצנית-גופרית דו W 
כיוון ומהירות 

 רוח

 N תחמוצות חנקן  T טמפרטורות 

 O אוזון  U לחות 

 C פחמןחד תח '  R גשם 

 BTX אן קסילןובנזן טול  S קרינת שמש 

 D(2.5)   אבקPM2.5    

 D(10)  אבקPM10    

 D(T) אבק מרחף כללי    
 
 
 

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

דו"ח אוטומטי עם פירוט פק ושעות. לאחר כל כיול מ 06ושנתיים. מערכת הניטור עוברת כיול אוטומטי אחת ל 

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

 בהפעלת מערכת הניטור.  אמינות מערכת הניטור. ממצאי צוות הכיול  מלמדים על אמינות גבוהה 

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

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

 איכות אוויר במשרד לאיכות הסביבה.

 http://www.env.org.il   :אחת לשעה מתעדכנים נתוני איכות האוויר באתר האינטרנט

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.env.org.il/
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 . ניתוח אירועי זיהום האוויר 2

פורסמו על ידי המשרד להגנת הסביבה ערכי תקן חדשים לאיכות האוויר. להלן הערכים הרלונטיים  0211בשנת 
 :0211למערכת הניטור של האיגוד ושעל פיהם נערך ניתוח הנתונים לשנת 

 
 זמן מיצוע הערך בחל"ב המזהם

 שעה SO2 166 חמצנית-גופרית דו
 יממה 68
 שנה 06

 חצי שעה NOX 322כלל תחמוצות חנקן 
 יממה 018

 שעה NO2 123 חמצני-חנקן דו

 חצי שעה O3 113אוזון   
 שמונה שעות 80 

טרם  0.3PMאבק דק   
 נקבע. הצעה לתקן.

 יממה 03
 שנה  12

 
 

 חמצנית-אירועי גופרית דו

מניתוח כיווני הרוח עולה כי מקור האירוע  . גופרית דו חמצנית אחד של  רועיבתחנות האיגוד א  נמדד 0211 בשנת

המקורות העקריים לתחמוצות גופרית מפליטה באזור התעשיה הצפוני. האירוע לא ניתן לשיוך למקור מסויים. 

 ופליטות תהליכיות בבית הזיקוק. אלו הם הדלקים הנצרכים במפעלי התעשיה

 

 ת.חמצנית שנמדדו בתחנות השונו-: ערכי הגופרית הדו2 'טבלה מס

 הריכוזים בחלקים לביליון  )חל"ב(.

חבל  גדרה גן יבנה איגוד התחנה
יד  יסודות רובע ט"ו בניה יבנה

 בנימין
 התקן
 בחל"ב

 23  1.66 1.33 1.3 0.33 0.31 6.11 8.10 0226ממוצע 

 23  2.1 1.3 2.1 0.0 1.6 0.3 3.3 0226ממוצע 

 23  1.6 1.1 1.1 1.6 1.0 1.8 3.1 0223ממוצע 

 23  1.1 1.6 2.8 1.6 1.0 1.8 3.8 0223 ממוצע

   1.2 1.2 1.1 1.8 1.3 0.2 6.3 0223ממוצע 

 23  2.8 1.6 1.2 1.0 1.6 1.3 6.6 0228ממוצע 

 23  1.1 1.3 2.8 1.6 1.8 1.3 6.3 0221ממוצע 
 23 2.1  2.8 2.3 1.0 1.1 1.3 6.6 0212ממוצע 
 23 1.2  1.6 2.1 1.6 1.3 1.8 6.3 0211ממוצע 

מקסימום 
 131 33.6  03.1 36.3 31.6 33.1 33.3 611.6 0211שעתי  

מקסימום 
 14 6.3  3.3 6.8 3.0 3.1 8.6 01.8 0211יממתי 
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 אירועי תחמוצות חנקן

 בעייתי ביותר.הינו  זיהוי מקורותיהם של תחמוצות החנקן

משרפת  גם אך כמות ניכרת מתחמוצות אלו נפלטת תעשיהמקור תחמוצות החנקן בשרפת דלקים ותהליכי ייצור ב

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

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

 העירוני. מרחבקר ביובע

 

  הריכוזים בחלקים לביליון )חל"ב(. רועים וערכי תחמוצות החנקן שנמדדו בתחנות השונות.י: א3 'טבלה מס

חבל  גדרה גן יבנה איגוד התחנה
יד  יסודות רובע ט"ו בניה יבנה

 בנימין
 התקן
 בחל"ב

 לא קיים  16 13 16 18 16 08 08 0226ממוצע 

 לא קיים  16 16 16 01 10 00 08 0223ממוצע 
 לא קיים  13 13 16 06 10 02 08 0223ממוצע 
 לא קיים  13.1 11 16.6 06.6 16.6 13.8 08.6 0223ממוצע 
 לא קיים  18.3 11.6 16.1 01.8 16.1 11 08.3 0228ממוצע 
 לא קיים  13.3 13.3 13.3 11.3 10.1 11.1 08.3 0221ממוצע 
 קייםלא  13.3  16.0 13.1 13.3 16 00.1 03.1 0212ממוצע 
 לא קיים 13.1  16.8 16.0 13.8 10.3 13.1 00.3 0211ממוצע 

מקסימום חצי 
 055 116  010 168 006 013 011 6663 0211שעתי 

ם מעל אירועי
  2 2 2 2 2 2 2 2 0211התקן 

 
 אירועי אוזון

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

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

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

העליה בריכוז האוזון מצביעה   הרוח היה שונה לחלוטין.כאשר כוון  שעות לפני המדידה בתחנה,  מספר מתרחשת 

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

 האוזון.

 הריכוזים בחלקים לביליון )חל"ב(.  רועים וערכי האוזון  שנמדדו בתחנות השונות.יא :1 'טבלה מס

יד  יסודות רובע ט"ו גדרה איגוד התחנה
 בנימין

 התקן
 בחל"ב

 לא קיים  61 01 60 03 0226ממוצע 

 לא קיים  62 03 62 03 0223ממוצע 
 לא קיים  08 03 01 03 0223ממוצע 
 לא קיים  03.1 61.3 62.8 06.3 0223ממוצע 
 לא קיים  03.3 66.6 60.2 03.6 0228ממוצע 
 לא קיים  62.8 66.8 60.0 03.6 0221ממוצע 
 לא קיים 08.1  63.6 60.1 08 0212ממוצע 
 לא קיים 01.0  66.1 08.8 03.3 0211ממוצע 

מקסימום חצי 
 111 33.6  12.2 82.8 18.3 0211שעתי 

 8מקסימום 
 0211שעתי 

31.3 33.3 31.6  68.3 42 
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 אירועי אבק

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

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

 עיבוד חקלאי וכד'(. 

 
  .בתחנות השונותשנמדדו  0211בשנת (     PM 2.5)    הדקהאבק ממוצע ריכוזי  :0מס' טבלה 

   הריכוזים במיקרוגרם למטר מעוקב.

 רובע ט"ו גדרה איגוד התחנה
 08.18 03.66 03.63 0226ממוצע 
 03 03 *** 0226ממוצע 
 01 11 03 0223ממוצע 
 03 11 60 0223ממוצע 
 06 11 03 0223ממוצע 
 06 00 06 0228ממוצע 
 06 06 06 0221ממוצע 
 00 03 03 0212ממוצע 
 01 06 00 0211ממוצע 

 
 מיקרוגרם למ"ק.  12מיקרוגרם למ"ק, ערך היעד המוצע ע"י המשרד להגנת הסביבה  13ערך התקן הקיים  הערה:

 עקב מיקומה של ישראל באזור מדברי למחצה אין תחנה בארץ העומדת בערכים אלו.
 
 2511 צריכת דלק במרחב האיגוד בשנת. 3

 

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

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

 אישיים מבוקר סוג הדלק הנצרך על ידי המפעלים. 

 

צריכת המזוט המוגברת נובעת מבעיות  .ומזוט ובתי הזיקוק גז טבעי "אשכול"צרכו תחנת הכוח   0211בשנת 

   בהספקת הגז המצרי להפעלת תחנת הכוח ובתי הזיקוק.

 מתחנת הכוח  ומבתי הזיקוק.  חמצנית-גופרית הדומרוכזים נתוני הערכת פליטת ה  1-0בתרשימים  
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 : 1 'תרשים מס

 
 
 

  :2 'תרשים מס
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 . מגמות רב שנתיות1

אחד בהפחתת  ים את ההשתנות הרב שנתית של מזהמים באזור. השינויים נובעים מצדגימצ הבאיםם מיתרשיה

 של התחבורה באזור. גוברהנבנים ובעומס הצד השני בעליה במספר המפעלים הפליטה מהמפעלים  ומ

 
 
 :3 'רשים מסת

תחנת הכוח ובתי הזיקוק לשרפת גז טבעי  המעבר שלכתוצאה מבמהלך השנים  פחתוחמצנית -ריכוזי הגופרית הדו

 לא השתנה הריכוז הממוצע כתוצאה מהמעבר למזוט.  0211דל גופרית במפעלים אחרים. בשנת  ושימוש במזוט

 

 
 
 
 
 :1רשים מס' ת

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

לא ברורה הסיבה לירידת  ומהצד השני בתוספת תעשיה וכלי רכב הפולטים תחמוצות אלו. במבערים שלהם 

 הריכוזים השנה. 
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 : 0תרשים מס' 
הפחממנים  יבריכוזובריכוז תחמוצות החנקן בקרינת השמש, ומשינויים משילוב כתוצאה משתנים ריכוזי האוזון 

לא ברורה הסיבה  .העליה בריכוז האוזון מצביעה על עליה בריכוזי תחמוצות החנקן והפחממנים באוירשבאוויר. 

 לירידה הריכוזים השנה. 
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   :6תרשים מס' 
ריכוזי האבק  משתנים כתוצאה מסופות אבק, אבק טבעי באטמוספרה וכלל פעילויות האדם החקלאיות 

הירידה בריכוזים השנה מקורה כנראה במספר קטן יותר של ימים בהם היו סופות  יתיות.יהתעשהתחבורתיות ו

 אבק לעומת שנים קודמות.

 

 
 
 
 דגימות שונות. 0
 

 דיגום גזים אורגניים בקניסטרים

מיכל לתוכו נשאב  –)קניסטרהדיגום נעשה בקניסטרים במושב ניר גלים. גזים אורגניים  נדגמו 0211במהלך 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

ועדת משותפת למשרד להגנת  –בעו לפני מספר שנים בועדת אלמוג לצורך הערכת איכות האוויר באזור מסויים ונק

 לא נמצאו ערכים החורגים מערכי הייחוס. 0211הסיבה ומשרד הבריאות. בשנת 

 . "דוחות ניטור בסביבה"סעיף  ,פרק איכות אוויר   www.igud.infoבאתר האיגודהתוצאות המלאה מוצגת  טבלת

 

 ( באוויר  S 2Hמכשיר למדידת מימן גופרתי ) 

 –למדידת פוטנציאל הזיהום/הריח מהמתקן לטיפול בשפכים   H2Sבתחנת יד בנימין הותקן מכשיר למדידת 

 ערכי המדידה נבחנו לפי  המדדים בטבלה הבאה:מט"ש נשג"ב הנמצא צפונית לישוב.  

 

 

http://www.igud.info/
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 S0H: מדדי  6טבלה מס' 

 PPb  - חל"ב מיקרוגרם למ"ק  

מספר מדידות 

 2511בשנת 

 מעל הערך

האירועים  %

מכלל 

 הסבר המדידות

 ( 1)  6.13 333 3 3  חצי שעתי יעדערך 

 ( 0)  2.03 66 60 63 תקן ישראלי לחצי שעה

 ( 1)    2.3 1 שנתי יעדערך 

 ( 0)  2.03 1 11 13 שעות 06תקן ישראלי 

 

 )מסומנים באתר בפס צהוב (.  0211אוויר נקי כפי שנקבע בתקנות יעד, הערך אליו רוצים להגיע, ערך (  1) 
 )מסומנים באתר בפס ירוק (.  .  0211אוויר נקי (  ערך התקן כפי שנקבע בתקנות  0) 
 חלקים לביליון. כמה חלקים של החומר הנמדד מותרים בביליון חלקים של אוויר נקי. – PPb –( חל"ב  6) 
 מותרים במטר מעוקב של אויר נקי. –מליוניות הגרם  –כמה מיקרוגרם  – ( מיקרוגרם למ"ק 6) 
 

מירב  הערכים הגבוהים נמדדו כאשר הרוח היתה מהגזרה המערבית והצפון בטבלה דלהלן מרוכזים נתוני הניטור. 
 מערבית קרי, מהמט"ש לישוב. נמדדים ערכים כאשר הרוח מדרום מזרח אך אלו ערכים נמוכים שאינם גורמים

 למטרד. 
 

 .שנמדדו H2S כלל  ריכוזי סיכום: 1טבלה מס' 
 

   .PPB ב הריכוז .הריכוז בטווח הערכים אחוז  

 כ"סה 5.0< 4.0-5.0 3.0-4.0 2.0-3.0 1.0-2.0 0.0-1.0 הרוח כיוון הרוח כיוון

 N 1.84 0.31 0.1 0.04 0.06 0.08 2.43 צפוני

 NE 0.91 0.31 0.04 0.03 0 0.01 1.3 מזרחי צפון

 E 2.81 0.56 0.07 0.02 0.04 0.01 3.51 מזרחי

 SE 12.56 3.74 0.98 0.16 0.11 0.08 17.63 מזרחי דרום

 S 7.37 1.79 0.49 0.01 0.02 0 9.68 דרומי

 SW 4.82 1.04 0.27 0.04 0.01 0.02 6.2 מערבי דרום

 W 8.12 2.95 0.88 0.35 0.07 0.11 12.48 מערבי

 NW 8.58 5.26 2.65 0.94 0.47 1.73 19.63 מערבי צפון

 Summary 47.01 15.96 5.48 1.59 0.78 2.04 72.86 כ"סה

 
חות "דו" סעיף  ,בפרק איכות אוויר  www.igud.info ניתן לראות באתר האיגוד  המלאה  הנתוניםטבלת את 

 . "ניטור בסביבה

 יעדים . 4

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

 .שוניםולמפעלי תעשיה לעסקים . עדכון תנאים ברשיון עסק 0

 . . ניטור ואנליזה למזהמים אורגניים6

 שונים. תעשיהחדשים במפעלי ימים ויק. פיקוח על מתקנים 6

 .באזור התעשיה של אשדוד   IPPCשיתוף בהכנת תנאים ברשיונות עסק למפעלי . 3

 ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה.  ISO. הסמכת תחנות הניטור לתקני 3

http://www.igud.info/
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 חומרים מסוכנים
 

מפעלי תעשייה ועסקים שמייצרים, משתמשים ומשנעים מאות אלפי טונות של  150-במרחב האיגוד כ

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

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

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

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

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

 ם חומרים מסוכנים, בחינת העמידה בתנאי היתר הרעלים ורישיון העסק.מעורבי

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

 הנקראים לשטח בעת אירועי חומ"ס תוך השתלבות עם שאר כוחות ההצלה.  ימים בשנה( 565שעות, 

 

  שנה:נושאים שטופלו במהלך ה

 מעקב ופיקוח אחרי שימוש, אחסון ושינוע חומרים מסוכנים.

 בתחום האיגוד ומעקב אחרי ביצוע תנאים בהיתר.רעלים למפעלים ה תרי יההסדרת 

 פיקוח על הערכות המפעלים בשטח האיגוד בעת חירום.

 היתרי בנייה ואישורים למתחמים עם חומרים מסוכנים.

 עה על הסביבה.בדיקת סיקרי סיכונים ותסקירי השפ

  סולת רעילה משטח האיגוד. פפינוי פיקוח על מעקב ו

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

 טיפול באירועי חומרים מסוכנים.

 בתי קירור המחזיקים באמוניה בתחום האיגוד ומחוץ לאיגוד. 10-ביצוע סקר סיכונים ל

 עיר אשדוד.שה לטיפול בחומרים מסוכנים בעירונית חדמדיניות  יישום

 ביקורת פנים בנושא חומרים מסוכנים.
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   :מעקב ופיקוח אחרי שימוש, אחסון ושינוע חומרים מסוכנים

. העסקים מסוכנים ומריםבח המחזיקיםעל העסקים  ומעקב פיקוחאיגוד ערים מבצע באופן שוטף 

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

ועוד. חלק מן הסיורים מבוצעים לצורך בחינת בקשה  , מתקני הכלרהוהמכלה, בריכות שחייה

)או  בתוקף רעלים היתרי המחזיקים עסקים 126 ישנם לחידוש/הנפקת היתר רעלים. בתחום האיגוד

בהתאם לתקנות החומרים . לאשדוד מחוץ 20-באשדוד ו 106 בתהליך לקראת הנפקת היתר(:

רמות  5-היתרי הרעלים מחולקים ל (4005המסוכנים )אמות מידה לקביעת תוקף היתרים התשס"ג 

(A ,B ,C:) 

 .גדול סיכון מהווה האמורים הקריטריונים פי שעל מסוכנים בחומרים עיסוק - A רמה

 .בינוני סיכון הווהמ האמורים הקריטריונים פי שעל מסוכנים בחומרים עיסוק - B רמה

 .קטן סיכון מהווה האמורים הקריטריונים פי שעל מסוכנים בחומרים עיסוק - C רמה

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

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

 שנים. C – 5שנתיים, רמה  – Bרמה 

משרד להגנה"ס, כיבוי אש והצלה, מחזיק החומ"ס הרלוונטי, לכל סיור נכתב דו"ח סיור המופץ ל

דו"ח הסיור מכיל רשימת ממצאים   פיקוד העורף והרשות המקומית )מחלקת רישוי עסקים(.

לאחר תום תקופת . וח זמנים מסוים, בלודרישות )במידת הצורך( לתיקון הליקויים שנמצאו בסיור

 סיור נוסף בעסק לבחינת המצב.  נערךעה לתיקון הליקויים בהזמן שנק

 מתבצעהיתר הרעלים ורישיון העסק,  מפר את תנאיבמידה והעסק לא מתקן את הליקויים והוא 

או נקיטת פעולות  הוצאת צו סגירה מינהליהחלטה בדבר לפני ) לעסק תהליך של התראה ושימוע

 4011בשנת  במשרד להגנת הסביבה.ו/או  של הרשות המקומית במחלקת רישוי עסקים (משפטיות

לעסקים  (באיגוד 1-ו משרד להגנת הסביבהב 4, בעיריית אשדוד 2)מתוכם:  הליכי שימוע 7 בוצעו

(, עמיר שיווק והשקעות 42.02(, סולבר חצור )06.06בית קירור חירון )(, 47.02מכולנוע )הבאים: 

 (.47.14, 07.11(, י.ש. שיאון )42.10(, סנטימפורט ).15.0)

הרשימה . באשדוד ומחוץ לאשדודמחזיקי החומ"ס מפרטות את רשימת העסקים  .-ו 2טבלאות מס' 

כי לאיגוד  יש לציין. ע"י רכזי החומ"ס 4011-בוקף ההיתר, דירוגו ותאריכי הסיורים את ת כוללת

 יות המצויים בידי עסקים אלו. רשימה מלאה של כל סוגי החומרים והכמו
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 .11.11.10-מעודכן ל – תאריכי סיור כוללבאשדוד החומ"ס  מחזיקיהעסקים  רשימת :8' מס טבלה

איזור  מהות העסק שם העסק

/ תעשייה

 רובע מגורים

דירוג 

 היתר

 תאריכי סיור תוקף ההיתר

 C 46.02.14 45.02 רובע י"ז בריכת שחיה א.י. קוסטה ניהול ואחזקה

 C 41.02.15 06.10 צפוני ייצור תמרוקים א.ל. ארמן 

 ייצוק ושיווק כימיקלים אגן יצרני כימיקלים
, A 45.07.14 11.01 ,07.05 צפוני

16.06 ,15.14 

 A 15.02.14 15.05 עורף הנמל בית קירור אגרקסקו

 C 40.04.14 42.05 ,02.07 עורף הנמל מסוף מטענים אוברסיז קומרס 

 C 15.06.15 42.05 ,11.10 עורף הנמל מסוף מטענים מ. שלוחה -אוברסיז 

 C 41.02.15 50.11 כבדה מחזור מתכות  'ושות אולשק

 A 45.01.15 4..05 צפוני מחסני ערובה אורשר מחסני ערובה 

 .C 11.02.14 02.0 עורף הנמל שינוע חומ"ס אייל מטענים והשגחה

 B 0..07.15 05.07 ו'רובע  תעשיות אלקטרוניות אלת"א מערכות

 C 07.05.12 47.05 צפוני ייצור ביו דיזל ארגמן ג'ת

 .C 07.10.14 11.0 קלה אחסון חומרי הדברה אשדוד/עירייה

 B 02.01.12 50.11 עורף הנמל ייצור חשמל אתגל אשדוד בע"מ

 C 02.10.15 12.02 א'רובע  בית אבות בית הדר

 B 07.11.14 14.14 צפוני רות אלומיניוםייצור מסג בליינדס אלומיניום וזכוכית

 B 04.10.15 14.07 צפוני חיטוי עץ ברותים תעשיות עץ

 C 45.10.15 01.02 רובע ח' בריכת שחיה אשדוד ע. –בריכת חרצית 

 C 45.10.15 15.11 רובע ב' בריכת שחייה אשדוד .ע –בריכת טיפולית

 C 10.10.15 50.06 רובע י"ב בריכת שחיה בריכת י"ב

 C 45.10.15 15.11 רובע ב' בריכת שחיה אשדוד .ע –בריכת מקיף א'

 C 12.07.15 45.02 רובע מרינה בריכת שחיה בריכת שחיה אגוז

 .C 06.14.14 11.0 צפוני ייצור גבינות גבינות הכפר

 C 12.07.14 42.5 ,51.10 רובע סיטי בריכת שחיה גו אקטיב

 ייצור חומרי ניקוי דורית כימיקלים 
 C 12.07.14 0..10 צפוני
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איזור  מהות העסק שם העסק

תעשייה/ 

 רובע מגורים

דירוג 

 היתר

 תאריכי סיור תוקף ההיתר

 C 01.04.14 15.04 כבדה מרכז טיפולי, שיקומי דרך המים

 .C 42.0..12 07.0 צפוני ציפוי גלילי גומי הגליל תעשיות

 C 45.11.15 51.10 רובע מרינה מועדון כושר הולמס פלייס אינטרנשיונל

 B 02.04.15 14.0. ,14.14 צפוני עיבוד עופרת הקורנס מפעלי עופרת 

 .C 45.02.15 15.0 צפוני שינוע חומ"ס הרן שינוע מטענים

 C 0..02.12 15.05 עורף הנמל שינוע חומ"ס השירות לחקלאי צדוק בע"מ

 .C 15.0..15 02.0 צפוני שינוע חומ"ס  דלק להובלת חברה

מפרץ סחר והשקעות ח. ה

 בע"מ

 C 05.0..12 45.02 צפוני שינוע חומ"ס

 A 42.14.14 4..11 ,50.11 עורף הנמל ייצור חשמל א. אשכול – ח. חשמל

 C 05.05.14 42.11 כבדה אחסון חומ"ס א. לוגיסטי  – ח. חשמל

 אחסון כימיקלים ח.מ. כימילאב
, B 12.05.15 17.04 ,0..05 צפוני

02.07 

 A 47.10.14 42.05 ,11.10 עורף הנמל שינוע חומ"ס מכולנוע ח.

 A 11.10.14 14.0. ,12.05 עורף הנמל נמל אשדוד נמל ח.

 A 44.14.14 14.14 צפוני אחסון מיכליות גפ"מ גפ"מ –לוי  אלי את שפר ח.

 C 41.14.14 14.14 צפוני אחסון ושינוע דלקים דלק – לוי אלי את שפר ח.

חופית חברה עירונית 

 יירותלת

פארק  בריכת שחיה

 אתגרים

C 46.05.14 02.0. 

 C 02.07.12 4..06 ,44.11 צפוני איסוף וערבוב שמנים מ"בע הפצה חי

 A 1..0..14 02.05 ,14.07 כבדה בית קירור חירון

 B 50.05.14 47.07 צפוני ייצור ברזים וציפויים ארמטורות חמת

היתר למסחר  C 17.0..12 צפוני שיווק דלקים טי. ג'י. די הובלות בע"מ

 בלבד

 .B 05.01.15 02.0 כבדה ייצור ציוד רפואי מדיקל טבע

 

 C 12.05.15 11.05 צפוני ייצור ציוד לטיפול במים כימית הנדסה טרייטל

 C 44.10.14 06.10 צפוני ייצור תמרוקים אריזה טכנולוגיות ב"י
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איזור  מהות העסק שם העסק

תעשייה/ 

 רובע מגורים

דירוג 

 תרהי

 תאריכי סיור תוקף ההיתר

 C 15.06.14 0..10 צפוני שיווק חומרי ניקוי תעשיות הראון. י

 ייצור חומרי ניקוי שיאון בע"מ ש. י.
, .B 15.02.15 51.05 ,11.0 קלה

46.0. ,44.11 

שינוע ואחסון מיכליות  ידידה חניונים הע"מ

 גפ"מ

 A 45.01.15 1..14 כבדה

 .B 02.14.14 12.0 צפוני פלדהייצור וערגול  פלדות יהודה

 .C 05.05.14 12.0 צפוני חיתוך וכיפוף פלדה  רשתות יהודה

 .C 11.01.12 12.0 עורף הנמל יצוא נפט יונקס

 .A 40.10.14 12.0 צפוני עיבוד והולכת גז טבעי י'אנרג נובל - תטיס ים

, C 15.06.14 47.07 ,0..10 צפוני אספקת חומרי בניין כימיה יעד

05.14 

 B 40.0..15 14.07 כבדה חיטוי עץ סחר ישקול

 C 04.05.14 06.10 צפוני ייצור כימיקלים הנדסה כימו

 B 11.10.15 04.02 צפוני אחסון כימיקלים כימיכלור

 C 47.14.14 12.02 ,50.10 קלה מכירת ציוד טכני טכני ציוד הפצת. ד.ל

 A 45.01.15 14.14 כבדה אחסון חומ"ס מ"בע לוגיסטיקר

   --- C צפוני ייצור זיווד אלקטרוני יצור תעשיות לוטם

 לא מאחסן רעלים

42.07 

 A 12.02.14 44.05 עורף הנמל אחסון חומרי הדברה תעשיות לוכסמבורג

 C 16.14.14 42.07 צפוני ייצור ושיווק חומרי אריזה אלמור. ק.ש.מ

 C 45.05.14 42.07, 44.11 צפוני ייצור ומחזור חביות מ"בע מובילק

 A 15.02.14 47.07 צפוני אחסון כימיקלים מפעל אגן –מחסן הרן 

 C 40.02.12 04.02 צפוני ייצור חומרי ניקוי תעשיות מטלוב

 C 14.02.12 15.05 עורף הנמל ייבוא חומרים לרר מיכאל

 C 4..02.12 51.05 צפוני מחזור שמן משומש וסחר שווק מיש

 C 42.01.12 47.14 קלה מכבסת ניקוי יבש מכבסת חיש צח

 מכבסה מכבסת קריסטל
 C 12.05.14 4..14 קלה
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איזור  מהות העסק שם העסק

תעשייה/ 

 רובע מגורים

דירוג 

 היתר

 תאריכי סיור תוקף ההיתר

 מעבדה מכללת סמי שמעון
 C 05.05.14 4..14 רובע ב'

 

 A 05.02.14 50.05 ,0..02 כבדה בית קירור  תעשיות מנרב

 C 06.14.14 42.05 עורף הנמל וף מטעניםמס 407 מסוף

 C 01.04.12 05.01 צפוני ייצור מסננים לרכב ל.א מסנני

 B 05.07.14 42.07 ,45.11 צפוני צביעה וציפוי אלומיניום א.פ.צ.אילגון/מ מפעלי

 C 40.14.15 47.07 צפוני אחסון גלילי גזים מפעלי חמצן וארגון

 B 44.06.15 15.05 הנמל עורף בית קירור מפעלי קירור אשדוד

 C 42.04.12 15.01 צפוני מחסן חומ"ס מפעלי תובלה

 A 16.01.14 12.11 אשדוד מתקני הכלרה מקורות

 A 15.14.14 40.11 ,41.11 חדש-צפוני ייצור ואחסון גזים מקסימה

 A 10.06.14 44.05 עורף הנמל אחסון חומרי הדברה מרחב אגרו

 C 40.0..12 14.05 רובע ו' בריכת שחיה מתנ"ס בית לברון

 B 05.14.14 14.07 צפוני עיבוד וחיטוי עץ עץ תעשיות ניאור

 C 16.14.15 50.10 כבדה ייצור חומרי ניקוי קרין סבון

 B 17.0..15 50.06 כבדה ייצור ערכות רפואיות דיאגנוסטיקה סביון

 C כבדה מפעל מזון  סולבר

B 

04.07.12 

4..10.15 

06.06 ,02.0. ,

05.0. ,05.11 

 העסק נסגר C 14.02.15 צפוני ייצור כימיקלים כימיקלים סיוון

 C 40.07.12 15.05 רובע ב' מועדון כושר וספורט סוואט סטאר

 C 45.07.15 05.14 צפוני אחסון כימיקלים שיווק סנטימפורט

 C 07.02.12 47.05 צפוני ייצור תמרוקים 1.26פיתוח  עטרון

 C 17.02.12 50.06 רובע י"א יכת שחיהבר עמותת בריכת כנורות

, A 14.01.15 12.04 ,42.06 צפוני ייצור דלקים אשדוד זיקוק בית פז

11.14 

 A 16.02.14 47.07 צפוני מסוף דלק  גלילות פי

 .B 12.10.15 07.0. ,47.0 צפוני ייצור רכיבים אלקטרונים אלקטרוניקס אל.סי.פי
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איזור  מהות העסק שם העסק

תעשייה/ 

 ובע מגוריםר

דירוג 

 היתר

 תאריכי סיור תוקף ההיתר

פיתוח מוצרים  פרוקוגניה

 ביוטכנולוגיים

 C 01.06.12 02.05 כבדה

 C 4..02.14 50.05 עורף הנמל אחסון חומ"ס פרידנזון

 A 02.07.14 4..05 צפוני מסוף מטענים קונטרם

 C 45.04.15 47.14 רובע ה' מכבסת ניקוי יבש קלין סק

היתר למסחר  C 15.14.15 עורף הנמל שיווק חומרים קרן בנגב

 בלבד

 C 16.01.15 05.14 קלה ייצור חומרי ניקוי ושיווק ייצור רוז

 A 05.04.14 0..01 עורף הנמל מסוף גופרית אמפרט רותם

 A 05.04.14 0..01 עורף הנמל מסוף חומצה זרחתית אשדוד נמל - דשנים רותם

 --- C צפוני קויייצור חומרי ני כימיקלים שחר

)העסק עזב את 

 אשדוד(

45.05 

 B 01.10.15 12.02 צפוני אחסון חומר הדברה צבעון הדברת מזיקים שמד

 B 46.01.12 05.14 קלה תחנת מעבר לשמן משומש גיא שמני

מכון טיהור שפכים  תאגיד המים והביוב יובלים

 ואספקת מים

צפוני + העיר 

 אשדוד

C 07.14.15 42.07 

, B 07.04.14 16.05 ,17.05 צפוני אחסון חומ"ס חרוד ןשא תבור

50.05 ,15.02 ,

05.10 ,05.14 

 C 11.04.14 51.05 כבדה צביעת בדי טקסטיל  ואשפרה צביעה מפעלי תכלת

 A 46.06.14 50.05 צפוני הזרמת דלק בצנרת ד"קמ ואנרגיה נפט תשתיות
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 .11.11.10-מעודכן ל – כולל תאריכי סיורץ לאשדוד מחוהעסקים מחזיקי חומ"ס  רשימת :9' מס טבלה

רשות  מהות העסק שם העסק

 מקומית

דירוג 

 היתר

תאריכי  תוקף ההיתר

 סיור

 ושיווק פיתוח אגרון

 תכשירים

 מסחר ,יבוא

 ברנר

C 02.02.15 ללא אחסון 

 ללא אחסון C 46.01.14 ומסחר יבוא השבחה באד

 C 10.07.15 44.02 שחיה בריכת שחיה בריכת - אלעזרי בית

 C 07.02.12 4..06 פארק שעשועים חלומותיי בית

 C 10.06.15 44.02 שחיה בריכת ברנר גבעת

 --- C 40.04.15 חקלאיות תשומות שיווק קדרון – הגרעין

 A 15.04.12 06.05 קירור בית הדר מוצרי פרדס

, C 28.08.14 4..06 שחיה בריכת שחיה בריכת - קדרון

45.07,02.07 

 קולחין מי הספקת ברנר קולחי

 להשקיה

C 45.01.15 --- 

 C 15.11.15 4..06 בריכת שחיה והכלרה קבוצת שילר

 --- B 01.06.14 מפעל טקסטיל שילטקס

 זרעים ויצור לפיתוח חברה  אגרידרה

 גדרה

C 07.07.15 --- 

,C 06.02.14 45.02,02.02 שחייה בריכת שחייה בריכת גדרה

14.01 

-גריאטרי חולים בית הרצפלד חולים בית

 שיקומי

C 15.01.12 --- 

 --- C 06.0..14 זרעים ושיווק ייצור גדרה זרעים

 C 01.20.12 04.05 הדברה חומרי מחסן ופרח צינור

 דפוס עיטוף ודיוור ישיר אניה ד"ר ו. ריזה ובניו 

 גדרות

C 42.10.14 10.01 ,1..14 

 C 01.02.12 05.01 ,10.01 שחיהבריכת  גדרות מועצה אזורית

  C 0..0..15 שינוע שמן משומש עזרא לביא

, B 05.14.15 04.05 מכירת תשומות לחקלאות עמיר שיווק והשקעות 

06.02 ,06.10 

פולישילד פתרונות ציפוי 

 ומיגון

ייבוא ושיווק חומרי 

 איטום

C 40.0..11 ללא אחסון 

 



1. 

 

רשות  מהות העסק שם העסק

 מקומית

רוג די

 היתר

תאריכי  תוקף ההיתר

 סיור

אהרון יוסף ובניו תעשיות 

 זיווד 

 זיווד אלקטרוני

 גן יבנה

C 12.11.14 --- 

 C 4..06.12 42.05 ,14.06 בריכת שחיה  מוסד ילדים ונוער בית אפל

 A 12.11.14 45.02 ,02.11 ייצור מאפה מעדנות 

 C 40.05.15 01.02 בריכת שחיה  מתנ"ס גן יבנה

 אחסון חומ"ס אשדוד בונדד

 חבל יבנה

A 46.11.14 15.02 ,41.11 

גד"ש, בריכת שחיה  בני דרום

 והכלרה, כד בני דרום

B 4..0..11 

 בתהליך

12.02 

בריכת  -גבעת וושינגטון 

 שחיה

 C 10.10.12 12.02 בריכת שחיה

דינמיק תעשיות מגבונים 

 בע"מ

, C 01.02.14 05.04,45.04 יצור מגבונים

05.05 ,4..02 

הובלת מטענים /שינוע  משרד הובלה חוף אשדוד

 חומ"ס

B 50.11.14 47.07 

יחודש  C 02.10.11 בריכת שחיה ניר גלים 

לפני תחילת עונת 

 הרחצה

04.02 ,42.02 

מחסן הדברה, מפעל  קבוצת יבנה

 שימורים, בריכת שחיה

B 15.04.14 --- 

 מסוף גפ"מ גז מרכז ג.י. בע"מ )גז יגל(

 ל שורקנח

A 15.11.11 

 בתהליך

17.05 ,47.10 

 B 45.06.11 מחלקה לצביעת מתכות מצבעה-זיקית

 בתהליך

42.05 

 C 1..07.12 16.06 ,02.02 איגום ומכירת מי קולחין מאגרי חפץ חיים 

 --- C 0..04.15 בריכת שחיה מפעלי תיירות חפץ חיים

, C 15.07.12 05.01 בריכת שחיה מרכז חינוכי יד בנימין

14.06 ,46.06 

 C  51.05.11 42.05 מחסן חומרי הדברה  מושב שיתופי-משק יסודות

 C 46.11.12 16.06 ,02.02 ייצור ושיווק מגבונים לחים פאלאס תעשיות )פי.איי( 

 --- C 11.05.15 כללי שיאון ח. ישראלית להזרעה 
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באשדוד סיורים  124סיורים, מתוכם  122האיגוד ביצע השנה  הקודמות אותכפי שניתן לראות מהטבל

 4010בכמות הסיורים הכוללת בהשוואה לשנת  45%סיורים מחוץ לאשדוד. מדובר על עלייה של  26-ו

(150). 

מציג את מס' הסיורים שבוצעו השנה בעסקים מחזיקי חומ"ס באשדוד עם חלוקה  7תרשים מס'  

ממחזיקי החומ"ס  100%-בוצעו סיורים ב(. בנוסף התרשים מראה כי השנה A ,B ,Cלרמת ההיתר )

 .באשדוד C-ו A ,Bברמה 
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 .עם חלוקה לרמת ההיתר 4011-מס' הסיורים שבוצעו במחזיקי החומ"ס באשדוד ב :7תרשים מס' 

 

  - תיקי מפעל

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

עלייה  (.100%) העסקים באשדוד 106מתוך  מעודכנים /נוהלי חירוםיקי מפעלת 106ברשות האיגוד 

 .תיקי מפעל( 4.-במס' תיקי המפעל בהשוואה לאשתקד )כ 15%של 

 

  - פורום חומ"ס

 הגברת שת"פ נערכו סיורים מתוכננים ובקורות פתע עם נציגי רישוי עסקים בעירית אשדוד, במסגרת

 ציגי כב"א, נציגי פקע"ר ונציגי המשרד להגנה"ס, לפי העניין.נמפקחי היחידה לאכיפה סביבתית, 

 .10מפגשים לדיון בנושאים משותפים, טבלה מס'  4הוקם באיגוד פורום חומ"ס ונערכו 
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 .4011מפגשי פורום חומ"ס בשנת  :11טבלה מס' 

 נושא משתתפים תאריך

 - + אגף תפו"ח איגוד, כב"א, רישוי עסקים 42.04.11

 , פקע"רמשרד להגנה"סע. אשדוד, ה

עסקים: כימילאב, שנעשו ב ם עדכונים אודות סיורי

סיכום  ;אישור מרלו"ג אגן, פז בית זיקוק ;חמורד

הפעילות שבוצעה בתחום החומ"ס באיגוד בשנת 

4010. 

ע.אשדוד,  –רישוי עסקים איגוד, כב"א,  16.06.11

 פקע"ר

עדכונים אודות סיורים שנעשו בעסקים: בית קירור 

ישום עדכון בנושא  ;ון, מפעל סולבר חצורחיר

היערכות לשעת  ;מדיניות חומ"ס עירונית חדשה

 .5, תרגיל נקודת מפנה חירום

 

 

  - השתלמויות חומ"ס

ס. יחד עם כונני איגוד ערים אשקלון הדרכות בנושא חומ" 5כונני האיגוד עברו  4011במהלך שנת 

ברו ע"י ד"ר יעקב דרור )מפקח . הדרכות החומ"ס הועבמשרדי האיגוד וכונני איגוד ערים דרום יהודה

עמיר ומר  (במשרד להגנה"ס , מר משה קרן )ממונה פיקוח קרינה ארציחומ"ס ארצי במשרד להגנה"ס(

רענון +  תבנוסף הועברה הרצא .אלון )ממונה רעידות אדמה ומשק לשעת חירום במשרד להגנה"ס(

 תרגול לכונני החומ"ס של האיגוד.

 .4011: רשימת הרצאות שהועברו לכונני האיגוד בשנת 11טבלה מס' 

 מרצה ההרצאה נושא תאריך

 המשרד להגנה"ס –ד"ר יעקב דרור  כלור, ברום וגפ"מ. 12.02.11

 המשרד להגנה"ס – מר משה קרן קרינה רדיואקטיבית 02.05.11

4..02.11 

תפקידי הכונן בעת אירוע רענון לכונני האיגוד בנושא: 

רת ציוד מיגון אישי, ציוד קשר וציוד גו"ז. יחומ"ס, סק

 תרגיל התמגנות ושימוש בציוד גו"ז.

 איגוד –רועי צוקרמן 

42.10.11 
אחסון תקין של  בנושאהמלצות וכללים  –מחסני חומ"ס 

 חומ"ס ומרחקי הפרדה.
 המשרד להגנה"ס  –ד"ר יעקב דרור 

01.11.11 

רעידות אדמה, הנחיות ודרישות המשרד להגנה"ס 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   מחזיקמ

י חומ"ס לביצוע בחינה ומיגון כנגד רעידת אדמה 

 במסגרת הליך ניהול סיכונים.

 המשרד להגנה"ס – מר עמיר אלון

 

  - ציוד לאירוע חומ"ס בניידות החומ"ס

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

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



44 

 

הגו"ז עובר בדיקות וכיול אחת לשנה. הניידת כוללת גם מס' חוברות מידע לשימוש הכוננים בעת 

אירוע חומ"ס, כגון: רשימת מחזיקי החומ"ס בתחום האיגוד )כולל אמצעי קשר(, הסברים אודות 

ביצוע תוכנות למחשב עם יק משק לשעת חירום, אטלס תיאום וחבירה וכן השימוש במכשירי הגו"ז, ת

 הערכות סיכונים.

חומרים מסוכנים נדיפים  50-הונפק לכונני האיגוד פנקסון חומ"ס המכיל מידע אודות כ 4011בשנת 

)רעילים מאד ו/או דליקים(. המידע כולל נתונים פיסיקליים של החומר, קוד פעולות חירום מתאים, 

 כי סיכון, ומכשיר גו"ז המתאים לשימוש.ער

  - תרגולות חומ"ס בעסקים

 תרגולות חומ"ס: 10-כונני האיגוד השתתפו ב 4011בשנת 

 נושא התרגיל כוחות משתתפים מקום התרגיל תאריך

ביטחון  ,מ"י, כב"א, מד"אצוות חירום מפעלי,  מפעל אגן 44.05.11

 .האיגוד נןעיריית אשדוד, כו

 למאצרה.מוניה תמיסת אדליפה 

צוות חירום מפעלי, מ"י, כב"א, מד"א, וכונני  מסוף הגז נובל אנרג'י 05.02.11

 האיגוד

רעידת אדמה, פגיעה בצינור גז טבעי 

 ושריפה.

צוות חירום מפעלי, המשרד להגנה"ס, פקע"ר,  מפעל פלדמן )רחובות( 41.06.11

 מ"י, כב"א וכונני האיגוד

דליפת אמוניה במערכת הקירור 

 ויצירת שלולית.

צ. חירום מפעלי, המשרד להגנה"ס, כב"א,  טיבון ויל )ק.מלאכי( 44.06.11

 פקע"ר וכונן האיגוד

תהליך ריקון )מיום( של אמוניה בבית 

 קירור.

עיריית אשדוד, המשרד להגנה"ס, משרד  עיריית אשדוד 44.06.11

 הבריאות, פקע"ר, מ"י, רח"ל וכונני האיגוד

דליפת כלור  סימולציה שלתרגיל 

עורף בנמל אשדוד, במסגרת תרגיל 

 .2נקודת מפנה  –לאומי 

מ"י, פקע"ר, צוות חירום של נמל אשדוד, כב"א,  נמל אשדוד 44.06.11

 וכונני האיגוד מוקד הסביבה

דליפת ברום בנמל אשדוד, במסגרת 

 .2נקודת מפנה  –תרגיל עורף לאומי 

 פריצה במיכל סודה כאוסטית. קע"ר, כונני האיגודצוות חירום מפעלי, פ מפעל סולבר 11..17.0

שריפת חבית טולואן, שריפה במתקן,  צוות חירום מפעלי, מ"י, כב"א, כונני האיגוד מפעל אגן 05.10.11

דליפת מיכל קסילן ובמיכל סודה 

 כאוסטית.

 .דליקדליפה של מיכל עם חומר  צוות חירום מפעלי, כב"א וכונן האיגוד מסוף קונטרם 12.10.11

שריפה בסככת חומ"ס ובמיכל  האיגוד. ני, כונ"יכב"א, מצוות חירום מפעלי,  טבע מדיקלמפעל  51.11.11

 המזוט.

צוות חירום מפעלי, מ"י, פקע"ר המשרד  בית קירור פרדס 41.14.11

 להגנה"ס, כונני האיגוד

 דליפת אמוניה ממערכת הקירור.

 דליפת חומר קורוזיבי. , כב"א וכונני האיגודצוות חירום מפעלי אוברסיז קומרס 42.14.11
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 מסוכנתפסולת 

 מסוכנתלמפעל לטיפול בפסולת  פסולת מסוכנתטון  40,544 מפעלים בתחום האיגוד פינו השנה 16

מכלל כמות הפסולת הרעילה שטופלה  17.6%)החברה לשירותי איכות סביבה(, המהווים  ברמת חובב

את כמויות הפסולת המסוכנת  מציגה 14טבלה מס' חובב. ברמת  מסוכנתארצי לפסולת הבאתר 

  . 4011שטח האיגוד בחלוקה לחודשים בשנת ממפעלי תעשייה ב שפונתה לאתר ברמת חובב

 .)טון( 4011פינוי פסולת מסוכנת לאתר רמת חובב מתעשייה בשטח האיגוד בשנת  :10טבלה מס' 

 מפעל
 פסולת )טון(

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

 6343 699 480 426 364 407 596 467 491 451 670 578 713 אגן כימיקלים

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 אתגל

 28 0 15 4 0 5 0 0 0 1 2 0 1 אלת"א 

 4474 266 541 621 647 131 236 237 845 348 326 106 170 בתי זיקוק

 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ר א.גביוטיקיי

 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 דלק פי גלילות

 7615 573 741 583 592 433 512 559 576 596 942 592 915 הקורנס

 27 0 0 9 0 7 0 0 11 0 0 0 0 חשמל אשדוד .ח

 16 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 9 חמת

 90 5 10 3 0 6 2 0 10 0 8 18 28 טבע מדיקל

 1612 538 419 276 92 0 0 0 16 42 0 0 229 ודה פלדותיה

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 מעדנות

 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אשדוד מכס,נמל

MPS 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 

 35 0 0 0 0 0 12 0 0 1 22 0 0 נובל אנרג'י

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ניר גלים

 39 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1 4 19 עטרון פיתוח 

 14 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 סולבר חצור

 20322 2084 2208 1922 1695 996 1383 1263 1966 1440 1981 1300 2085 סה"כ
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שאר הפסולת:  (.60%מוצקה ) תהינה אנאורגאנישפונתה לרמת חובב השנה מרבית הפסולת המסוכנת 

 (5%חומצות )(, 2%סולפיד )(, %.בוצה/שפכים )(, 12%(, אדמות מזוהמות )%.1אורגני )

 (.2)תרשים מס'  

      
   

        
   

            
        
  

      
  

      
  

             

   
   
    

 

 .בתחום האיגוד 4011בשנת  לסוגי חומרים מסוכנת פסולת התפלגות :8תרשים מס' 

 (44%) ת זיקוק פזי, ב(51%) , אגן כימיקלים(52%) מפעלים: הקורנס 2-עיקר פסולת החומ"ס פונתה מ

 . (.)תרשים  (2%) יהודה פלדותו

      
   

            
   

           
  

            
   

   
  

 

 .בתחום האיגוד 4011בשנת  למפעליםהתפלגות הפסולת המסוכנת  :9תרשים מס' 
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 4011 בשנת חובב ברמת לאתר שפונתה הרעילה הפסולת התפלגות את מציגים 11-ו 10' מס תרשימים

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

 לרמת שפונתה המסוכנת הפסולת בכמות ירידה חלה השנה. בהתאמה ,4001-4011 בשנים האיגוד

 בשנת פסולת 46,2.6 לעומת 4011 בשנת פסולת טון 40,544) 4010 לשנת בהשוואה 4011 בשנת חובב

  .(10)תרשים מס'  (4010לעומת  4011-בכמות הפסולת שפונתה מאשדוד ב 42%, ירידה של 4010

20,322

(18%)

95,013
(82%)

                                                                   
 

 בישראל. 4011 בשנת חובב ברמת לאתר שפונתה מסוכנת לתפסו כמות התפלגות :11תרשים מס' 
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 .4001-4011 בשנים האיגוד משטח חובב ברמת לאתר שפונתה מסוכנת פסולת כ"סה :11' מס תרשים

 

המסוכנת יצרני הפסולת  2-מציג את הפסולת המסוכנת שפונתה לרמת חובב מ 14תרשים מס' 

. כפי 4005-4011בין השנים  בית זיקוק ויהודה פלדות(העיקריים באשדוד )אגן כימיקלים, הקורנס, פז 

מאשדוד לרמת חובב  4011בשנת שניתן לראות עיקר הירידה בכמות הפסולת המסוכנת שפונתה 

( בעקבות שריפת חלק מן הפסולת האורגנית 15%) במפעל אגן כימיקלים המקור 4010לעומת שנת 

ייצוא פסולת בעקבות ( 65%, יהודה פלדות )במחמצן התרמי וייבוש בוצה טרם שליחתה לרמת חובב

  .ירידה בתפוקת המפעל( בעקבות 41%קורנס )וה, מסוכנת לחו"ל
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     בשניםהעיקריים באשדוד  םיצרניהמארבעת  שפונתה מסוכנת פסולת כ"סה :10' מס תרשים

4005-4011. 
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 אירועי חומרים מסוכנים

 42) ע"י מתן מענה מקצועי באמצעות צוות כונניםהאיגוד מטפל באירועי חומ"ס ומזעור השלכותיהם 

 הנקראים לשטח בעת אירועי חומ"ס תוך השתלבות עם שאר כוחות ההצלה.  ימים בשנה( 565שעות, 

 האיגוד משמש כיועץ מקצועי בתחום חומ"ס למפקד האירוע מסגרת הטיפול באירועי חומ"ס, כונןב

יווח, תשאול ואיסוף המידע, עדכון ואימות המידע קבלת הד :. תפקידי הכונן כוללים)מ"י או פקע"ר(

קביעת מתאר מול מוקד הסביבה, המלצה על מרחק בידוד ראשוני, המלצה על מיקום החפ"ק, 

ת באינטרוול זמן חשובים, ניטור, והאירוע והסיכונים הנגזרים ממנו, ביצוע הערכות סיכונים דינמי

ות/פינוי(, המלצות להתגברות על המפגע, המלצה המלצה למיגון הכוחות, המלצה לאוכלוסייה )הסתגר

 לתום אירוע, המלצה לשיקום של השטח ופיקוח על העבודות ועוד.

אירועים בשנת  52-בהשוואה ל חומרים מסוכנים אירועי 52-האיגוד ב טיפלו כונני 4011במהלך שנת 

אה לתקופה ( בהיקף אירוע החומ"ס בהשוו11%מדובר על ירידה קלה ) (.15)טבלה מס'  .400

 המקבילה.

 .4011 בשנת האיגוד במרחב מסוכנים חומרים אירועי סיכום :11' מס טבלה

תאריך  מס'
תחילת 
 האירוע

שעת 
תחילת 
 האירוע

תיאור 
 המקרה

מקום 
 האירוע

חומרים 
 מעורבים

תאריך  כיצד טופל
סיום 
 האירוע

שעת 
סיום 
 האירוע

דגל 
חומרת 
 האירוע*

חשד לדליפה  10:20 15.01.11 1
יזוטנק מא

המכיל 
תערובת 

ממסים ומים 
בבור הבידוק 
 בנמל אשדוד

נמל 
 אשדוד

תערובת 
ממסים 

)נוזל 
דליק( 

 ומים

בור הבידוק פונה ונסגר עד 
להגעת צוות חירום של 

החברה לשירותי איכה"ס 
ברמת חובב )בעלת המטען(. 

צוות החירום יחד עם כונן 
האיגוד התמגנו ובדקו את 
המיכל. מקור הטפטוף מי 

שהצטברו במאצרה של  גשם
האיזוטנק. המיכל סגור וללא 

 בעיות נוספות.

15.01.11 15:20 

 

התלקחות של  11:50 12.01.11 4
 1-פחות מ

ק"ג גופרית 
בעת פריקתה 

במסוף 
 הגופרית

עורף 
הנמל, 
 אשדוד

גופרית 
)מוצק 

מתלקח(, 
תחמוצת 
 הגופרית

צוות החרום המקומי השתלט 
על ההתלקחות. הפעילות 

פסקה עד לברור במקום הו
פנימי של הסיבות להתלקחות 

וכן לבדיקה האם לא נגרמו 
נזקים למערכות השונות. כונן 

 האיגוד סייר בבור הפריקה.

12.01.11 11:25 

 

חשד לדליפה  12:10 50.01.11 5
מאיזוטנק של 

חומצה 
אצטית בנמל 

 אשדוד

נמל 
 אשדוד

חומצה 
אצטית 

)נוזל 
קורוזיבי 

 ודליק(

על המטען( נציג מפעל אגן )ב
הוזעק למקום ולא זיהה 

דליפה. מקור הריח הוא חומר 
שנמצא על דופן המיכל בגלל 

מילוי יתר. המיכל הועבר 
 לשטיפה במפעל אגן.

50.01.11 1.:00 

 

דליפה קלה  15:05 11.04.11 2
משני 

איזוטנקים 
בזמן שינוע 

 בנמל אשדוד

נמל 
 אשדוד

ויניל 
אצטט 
מיוצב 

)נוזל 
 דליק(

רו לסככת המכולות הועב
הרעלים בנמל אשדוד, חביות 

הוצבו מתחת למקום 
הטפטוף, והשפך )ליטרים 

בודדים( נספג באמצעות חול. 
נציגי חב' שרפון הגיעו עם 

ציוד מתאים והידקו את ברזי 
המילוי. הדליפה נעצרה 

 לחלוטין.

11.04.11 12:00 
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תאריך  מס'
תחילת 
 האירוע

שעת 
תחילת 
 האירוע

תיאור 
 המקרה

מקום 
 אירועה

חומרים 
 מעורבים

תאריך  כיצד טופל
סיום 
 האירוע

שעת 
סיום 
 האירוע

דגל 
חומרת 
 האירוע*

דליפת ברום  01:00 45.04.11 5
רגעית 

משסתום 
בטיחות של 

איזוטנק ריק 
 בנמל אשדוד

נמל 
 אשדוד

ברום 
)חומר 

קורוזיבי 
 ורעיל(

צוות של מפעלי ברום קירר 
את האיזוטנק והעבירו 

 למפעל.

45.04.11 06:50 

 

דליפה מצינור  15:00 45.04.11 6
תת קרקעי 

המוביל מזוט 
מחברת 

 יונקס

נמל 
 אשדוד

מזוט 
)נוזל 
 דליק(

הקו נסגר, בשעות הבוקר של 
ביצע צוות של חב'  42.04-ה

יונקס חפירה וזיהה בוודאות 
שמדובר בדליפה מהצינור. 
קרקע מזוהמת נערמה ע"ג 
מצע מבודד. הנושא הועבר 

עקב ע"י להמשך טיפול ומ
רכזת קרקעות מזוהמות 

 באיגוד.
 
 
 

42.04.11 10:00 

 

דליפת מכולה  45:50 47.04.11 7
של אתיל 

אצטט בנמל 
 אשדוד

נמל 
 אשדוד

אתיל 
אצטט 

)נוזל 
 דליק(

המכולות הועברו לסככת 
הרעלים בנמל אשדוד, צוות 

חירום של חב' סנו 
אינטרטראנס )בעל המטען( 

הוזעק למקום, התמגן ופתח 
כולה. בבדיקה עולה את המ

כי ברז אחת הקוביות לא 
ליטר  400-הוברג כראוי וכ

חומר דלפו. הדבר תוקן, 
והחול ששימש לספיגת 

החומר פונה לאתר לטיפול 
 בפסולת מסוכנת.

42.04.11 11:00 

 

חבית  11:55 01.05.11 2
אמוניום 

פרסולפאט 
התפוצצה 

והחלה 
העלות עשן ל

במפעל עטרון 
 אינטרקוסמא

 וניבא.ת. צפ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

א.ת. 
צפוני, 
 אשדוד

אמוניום 
פרסולפא
ט )חומר 
 מחמצן(

בהתייעצות עם כונני האיגוד 
ומוקד סביבה, כב"א התיזו 
מים על החביות עד שהעשן 
הפסיק להיפלט מהחביות. 
החביות פונו לאתר פסולת 

 מסוכנת ברמת חובב. 

01.05.11 15:00 

 



4. 

 

תאריך  מס'
תחילת 
 האירוע

שעת 
תחילת 

 רועהאי

תיאור 
 המקרה

מקום 
 האירוע

חומרים 
 מעורבים

תאריך  כיצד טופל
סיום 
 האירוע

שעת 
סיום 
 האירוע

דגל 
חומרת 
 האירוע*

דליפה  02:55 04.05.11 .
ממכולה 
הנושאת 

לוחות עופרת 
מצברים 

 בנמל אשדוד

נמל 
 אשדוד

עופרת, 
חומצה 

גופרתית 
)נוזל 

 קורוזיבי(

צוות חירום של חב' מפעל 
המטען( ארימטלס )בעל 

הוזעק למקום. המכולה 
נפתחה בנוכחות כונן האיגוד, 

נציג המכס, צוות חירום של 
הנמל, נציג משרד התחבורה, 

וממונה פסולת מסוכנת 
במשרד להגנה"ס. בבדיקה 
עלה כי למפעל אין אישור 
מטעם המשרד להגנה"ס 
לייצוא פסולת זאת ליעד 

המבוקש וכן נמצאו ליקויים 
  באריזת החומר ושילוטו.

במכולה פוזרו אמצעי ספיגה 
וחול לספיגת הנוזל ולמניעת 

דליפתו. בבדיקה שנעשתה 
נתגלו מכולות נוספות 
דולפות. לאחר עצירת 

הדליפה, כל המכולות הוחזרו 
למפעל לטיפול. חול ספוג 

 בחומר פונה לאתר מורשה.

05.05.11 14:00 

 

דליפה במיכל  15:00 16.05.11 10
של אתיל 

אצטט במסוף 
חב' תבור של 

שאן חרוד 
 בא.ת. צפוני

א.ת. 
צפוני, 
 אשדוד

אתיל 
אצטט 

)נוזל 
 דליק(

במהלך שטיפת המחסן הוזז 
משטח של מיכלים המכילים 
אתיל אצטט, כתוצאה מכך 
דלף החומר במחסן. החומר 

נאסף ובוצעה שטיפה של 
המחסן. בעקבות האירוע 

בוצעו מס' סיורי פתע במחסן, 
במהלכם נתגלו ליקויים 

אחסון החומ"ס. בסיור  באופן
 50.05.11-אחרון שבוצע ב

 תוקנו הליקויים. 
 

16.05.11 12:00 

 

דליפת  44:50 16.05.11 11
מכולות של 

אתיל אצטט 
 בנמל אשדוד

נמל 
 אשדוד

אתיל 
אצטט 

)נוזל 
 דליק(

המכולות הועברו לסככת 
הרעלים בנמל אשדוד, צוות 

חירום של חב' סנו 
אינטרטראנס )בעל המטען( 

ק למקום, התמגן ופתח הוזע
את המכולה. בבדיקה עולה 

 40קוביות מתוך  2כי 
במכולה, היו ריקות למחצה 
או לחלוטין. ברזי הקוביות 

בשתי המכולות הודקו 
והמכולות הועברו למסוף של 
חב' תבור שאן חרוד. בעקבות 

רצף אירועי דליפת אתיל 
אצטט, מפעל סנו 

אינטרטראנס התחייב 
ה להפסיק ולקבל חומר ז

בקוביות ולשנות את צורת 
 האחסון.

41.05.11 0.:50 

 



50 

 

תאריך  מס'
תחילת 
 האירוע

שעת 
תחילת 
 האירוע

תיאור 
 המקרה

מקום 
 האירוע

חומרים 
 מעורבים

תאריך  כיצד טופל
סיום 
 האירוע

שעת 
סיום 
 האירוע

דגל 
חומרת 
 האירוע*

עשן כתום  02:55 40.05.11 14
מחפץ חשוד 
 בנמל אשדוד

נמל 
 אשדוד

אחר חשיפת החפץ החשוד ל ---
ע"י טרקטור, עלה כי מדובר 

במצוף ימי לאיתות של סירת 
הצלה. חבלן משטרה פוצץ 

את החפץ לוידוי שלא נשאר 
 בו חומר נפץ נוסף.

40.05.11 10:00 

 

נזילה  15:55 06.02.11 15
ממכולה 

מעורבת עם 
חומ"ס בנמל 

 אשדוד

נמל 
 אשדוד

המכולה נפתחה ע"י צוות  ---
הנמל ובנוכחות  החירום של

עמיל המכס וכונני האיגוד. 
החומר שדלף אינו מסוכן. 

המכולה הועברה למסוף 
 מטענים.

07.02.11 0.:20 

 

דליפה  40:55 02.05.11 12
ממכולות 
הנושאת 

לוחות עופרת 
מצברים 

 בנמל אשדוד

נמל 
 אשדוד

עופרת, 
חומצה 

גופרתית 
)נוזל 

 קורוזיבי(

צוות חירום של חב' מפעל 
בעל המטען( הוזעק ניוטקס )

למקום. המכולות נפתחו 
בנוכחות כונן האיגוד, נציג 

המכס וצוות חירום של הנמל. 
בבדיקה עלה כי למפעל אין 

אישור מטעם המשרד 
להגנה"ס לייצוא פסולת זאת 

ליעד המבוקש וכן נמצאו 
ליקויים באריזת החומר 

)שקים קרועים( ושילוטו.  
במכולה פוזרו אמצעי ספיגה 

יגת הנוזל ולמניעת וחול לספ
דליפתו.  המכולות הושארו 

בנמל עד לייבוש החומר. 
לאחר עצירת הדליפה, כל 
המכולות הוחזרו למפעל 

 בלבד.

14.05.11 12:00 

 

דליפת דלק  20:.1 14.05.11 15
במסוף פי 

 גלילות

פי 
גלילות, 

א.ת. 
צפוני, 
 אשדוד

הדליפה נמשכה כשעה. הקטע  דלק 
א בודד והדליפה פסקה. הנוש

הועבר להמשך טיפול ומעקב 
ע"י רכזת קרקעות מזוהמות 

 באיגוד.
 
 

--- --- 

 

ריח  14:40 05.11..4 16
מאיזוטנק 

ריק שהכיל 
אתיל 

אקרילט, 
 בנמל אשדוד

נמל 
 אשדוד

אתיל 
אקרילט 

)נוזל 
 דליק(

האיזוטנק שייך לחב' צח 
שרפון, צוות חירום של 

המפעל הגיע למקום ובדק את  
של הפתחים והשסתומים 
המיכל, בנוכחות כונני 

האיגוד. האיזוטנק הוחזר 
למפעל לשם בדיקה ואוורור 

נוסף. מקור הריח היה כנראה 
שאריות של חומר שהיו על 
 דופן החיצונית של המיכל.

4..05.11 15:00 

 



51 

 

תאריך  מס'
תחילת 
 האירוע

שעת 
תחילת 
 האירוע

תיאור 
 המקרה

מקום 
 האירוע

חומרים 
 מעורבים

 תאריך כיצד טופל
סיום 
 האירוע

שעת 
סיום 
 האירוע

דגל 
חומרת 
 האירוע*

ריח  12:40 15.06.11 17
מאיזוטנק 

ריק שהכיל 
אתיל 

אקרילט, 
 בנמל אשדוד

נמל 
 אשדוד

אתיל 
אקרילט 

)נוזל 
 דליק(

האיזוטנק שייך לחב' 
בי.גי.טכנולוגי. האיזוטנק לא 

אושר לכניסה לנמל הוא 
הועבר לשטח מחוץ לגדר 

המפעל הנמל. צוות חירום של 
הגיע למקום וליווה את 
האיזוטנק חזרה למפעל 

לצורך בדיקה ואוורור 
 המיכל.

15.06.11 16:50 

 

דליפה  02:50 16.06.11 12
ממכולה 
המכילה 
אמוניה 

מימית בנמל 
 אשדוד

נמל 
 אשדוד

אמוניה 
מימית 

)נוזל 
 קורוזיבי(

המכולה הגיעה ממצריים 
ויועדה למפעל כימיכלור. 

ות המכולה נפתחה ע"י צו
חירום של המפעל, ובנוכחות 
צוות חירום של הנמל וכונני 
האיגוד והמשרד להגנה"ס. 

בוצע ניטור של המכולה 
 miniRAEבאמצעות מכשיר 

. ppm 2שהראה ערך של 
מאחר וצוות המפעל לא 

הצליח להוציא את המכולה 
הדולפת, הוחלט להעבירה 

למפעל כימיכלור, בליווי כונני 
נחו האיגוד. בפתח המכולה הו

שרוולי ספיגה למניעת יציאת 
 נוזל. 

16.06.11 12:25 

 

התהפכות  14:10 05.07.11 .1
איזוטנק 

 1,5המכיל 
פנטדיאן 

במסוף 
המטענים של 

 חב' קונטרם

קונטרם
, א.ת. 
צפוני, 
 אשדוד

1,5 
פנטדיאן 

)נוזל 
 דליק(

צוות חירום של קונטרם התיז 
מים על המיכל ההפוך. 

למקום הגיע צוות של כב"א, 
מ"י, מד"א, כונני האיגוד 

וצוות חירום של מפעל אגן 
)בעל המטען(. המיכל הורם 

באמצעות רצועות והוצב 
באופן אופקי על הקרקע. 

במשך הליך הנפת האיזוטנק, 
כב"א ריססו מים על המיכל. 
כונני האיגוד ביצעו ניטור של 

גזים דליקים באיזור )ללא 
קריאה(. האיזוטנק נפגע אך 

כן, הועבר לא דלף. לאחר מ
המיכל למפעל אגן בליווי 

 כב"א.
 
 
 
 
 
 
 
 

05.07.11 12:00 

 



54 

 

תאריך  מס'
תחילת 
 האירוע

שעת 
תחילת 
 האירוע

תיאור 
 המקרה

מקום 
 האירוע

חומרים 
 מעורבים

תאריך  כיצד טופל
סיום 
 האירוע

שעת 
סיום 
 האירוע

דגל 
חומרת 
 האירוע*

דליפת  14:15 07.11..1 40
מיכלית גפ"מ 

 באשדוד

רובע 
"ז, ט

 אשדוד

גפ"מ )גז 
 דליק(

בעקבות שבירה של ברז 
המחובר לצינור המיכלית, 

אירעה דליפת גפ"מ. נהג 
המיכלית פנה לכביש צדדי, 

מרוחק יחסית מבנייני 
מגורים. למקום הגיעו כב"א, 

מ"י, כונני האיגוד, צוות 
חירום של חב' דור גז. בוצעה 

סגירה של הברז הראשי של 
ות שע 5.5-המיכלית. לאחר כ

הגיעה למקום מיכלית 
ייעודית לשאיבת גפ"מ 

מהמכלית הפגועה. הגפ"מ 
נשאב והמיכלית הפגועה 

הועברה לתיקון במפעל שביט 
בליווי כב"א, מ"י וכונני 

 האיגוד.

1..07.11 12:00 

 

שקיעת רכב  20:.1 44.07.11 41
בתוך שלולית 

פסולת 
החשודה 
כרעילה 
 בחולות

מצפון 
לא.ת. 
צפוני, 
 אשדוד

--- 

שלולית החומר נמצאת סמוך 
לאתר רתמים. המפגע מוכר 

ונמצא בטיפול של האיגוד 
והמשרד להגנה"ס. בוצעה 

פנייה למנהל מקרקעי ישראל 
 לגדר ולשלט את האיזור.

44.07.11 40:00 

 

דליפה בשתי  15:15 45.07.11 44
מכולות 

המכילות 
חומצה 
אצטית 
במסוף 

המטענים 
אוברסיז 

 קומרס

אוברסי
ז 

קומרס, 
עורף 

הנמל, 
 אשדוד

חומצה 
אצטית 

גלציאנית 
)נוזל 

קורוזיבי 
 ודליק(

למקום הגיעו צוותי חירום 
של אוברסיז קומרס, מפעל 

גדות )בעל המטען(, כב"א 
וכונן האיגוד. צוותי החירום 

פרקו את מיכלי חומצה 
אצטית משתי המכולות. 

מיכלים דולפים.  65-נתגלו כ
מ"ק(  1-הנוזל מן המיכלים )כ

הועבר לקובייה ריקה. נשאב ו
בנוסף פוזר חול לספיגת 
החומצה במכולה. החול 

הועבר לאתר הפסולת ברמת 
 חובב.

45.07.11 41:10 

 

ריח  12:50 45.07.11 45
מאיזוטנק 

מלא שהכיל 
אתיל 

אקרילט, 
 בנמל אשדוד

נמל 
 אשדוד

אתיל 
אקרילט 

)נוזל 
 דליק(

האיזוטנק שייך לחב' 
בי.גי.טכנולוגי. צוות חירום 

המפעל בדק את המיכל.  של
לא הורגש ריח במהלך 

הבדיקה. מקור הריח היה, 
ככל הנראה, פריקה של 

שסתום הלחץ. המיכל נמצא 
תקין וכל הברזים סגורים. 

ניתן אישור לשחרור 
 האיזוטנק למפעל המיועד.

45.07.11 17:50 

 

שפך  10:50 47.07.11 42
פורמלדהיד 

במסוף 
המטענים 

 קונטרם

קונטרם
, א.ת. 

פוני, צ
 אשדוד

תמיסת 
פורמלדה

( 57%יד )
)נוזל 

 קורוזיבי(

צוות חירום של בעל המטען 
)סנטימפורט( התמגן ושאב 
את החומר לקובייה ריקה, 

בנוכחות כונני האיגוד. 
שאריות השפך נספגו בחול 
אשר פונה לאתר הפסולת 

 ברמת חובב.
 
 

47.07.11 11:25 

 



55 

 

תאריך  מס'
תחילת 
 האירוע

שעת 
תחילת 
 האירוע

תיאור 
 המקרה

מקום 
 האירוע

חומרים 
 מעורבים

תאריך  כיצד טופל
סיום 
 האירוע

שעת 
סיום 
 האירוע

דגל 
חומרת 
 האירוע*

דליפת גפ"מ  40:00 07.11..4 45
מצובר של 

 בית מגורים

רח' 
רמב"ם, 

 אשדוד

גפ"מ )גז 
 דליק(

הדליפה הייתה משסתום 
ראשי בצובר )באותו יום 

מילאו את הצובר(. טכנאי של 
סופרגז שהגיע למקום חב' 

הצליח באמצעות בורג 
אטימה משני לעצור דליפת 

הגז. המשטרה פינתה את 
דיירי הבניין הסמוך. כונן 

האיגוד ביצע ניטור של ריכוזי 
הגפ"מ סביב הצובר ובבתים 

סמוכים בדגש על מקומות 
נמוכים. לא נמצאו ריכוזים. 
חב' סופרגז הזמינה מיכלית 
ר לשאיבת וריקון הצובר. לאח
הריקון והעברת הגז, טכנאי 

סופרגז המשיכו בעבודה 
לתיקון הצובר והחלפת החלק 

 הפגום.

4..07.11 45:40 

 

דליפת  12:05 07.11..4 46
חומצה 

זרחתית 
ממכולה 

 בנמל אשדוד

נמל 
 אשדוד

חומצה 
זרחתית 

)נוזל 
 קורוזיבי(

המכולה הועברה לסככת 
הרעלים בנמל. המכולה 

 נפתחה בנוכחות נציג המפעל
)חיפה כימיקלים(, צוות 

חירום של הנמל וכונן האיגוד. 
מקור הדליפה הוא בחור קטן 
באחת הקוביות. צוות המפעל 

שאב את החומר לקוביה 
חדשה. שאריות השפך ברציף 

 ובמכולה נספגו בפוספט.

51.07.11 15:10 

 

דליפה  45:00 51.07.11 47
ממכולה 

מעורבת עם 
מס' או"מ 

בנמל  5077
 אשדוד

נמל 
 שדודא

פסולת 
 מסוכנת

המכולה הועברה לסככת 
הרעלים בנמל ונראתה דליפה 

מזערית מדלתות המכולה. 
מאחר ובמכולה קיים מטען 

מעורב ממס' יצואנים, הוחלט 
להעבירה למסוף המטענים 

אוברסיז קומרס לפתיחה 
וזיהוי הדליפה. לאחר פתיחת 

 4המכולה התברר כי נפגעו 
מיכלים שבתוכם מולסה 

 סוכר(. )תרכיז מי

01.02.11 14:00 

 

שפך קטן של  17:10 11..02.0 42
חומצה 

זרחתית 
 1ברציף מס' 

 בנמל אשדוד

נמל 
 אשדוד

חומצה 
זרחתית 

)נוזל 
 קורוזיבי(

השפך נגרם כתוצאה מפיצוץ 
בצינור בעת שאיבת החומר 

בצינור המחבר בין המיכלים 
ליטר של  50-לאוניה. נשפכו כ

חומר. השפך נספג ע"י 
 פוספט.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.0..11 17:55 
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תאריך  מס'
תחילת 
 האירוע

שעת 
תחילת 
 האירוע

תיאור 
 המקרה

מקום 
 האירוע

חומרים 
 מעורבים

תאריך  כיצד טופל
סיום 
 האירוע

שעת 
סיום 
 האירוע

דגל 
חומרת 
 האירוע*

טפטוף משני  15:15 11..0..0 .4
מכולות עם 

המכילות 
עופרת 

מצברים 
 בנמל אשדוד

נמל 
 אשדוד

, עופרת
חומצה 

גופרתית 
)נוזל 

 קורוזיבי(

המכולות הועברו לסככת 
הרעלים וחול פוזר סביב 

המכולות. המכולות נפתחו 
בנוכחות נציגי המפעל )אחים 

שיווק חלקי חילוף בע"מ(, 
צוות חירום של הנמל, כונן 

האיגוד וממונה פסולת 
מסוכנת במשרד להגנה"ס. כל 
מטען עופרת המצברים נמצא 

ים. החומר בתוך שקים גדול
נמצא רטוב ומטפטף. 

המכולות הושארו בנמל עד 
לייבוש החומר. לאחר ייבוש 

החומר, הועברו המכולות 
חזרה למפעל לצורך אריזה 

 מחדש.

11.0..11 11:25 

 

שריפה  45:00 11..0..0 50
במחסן עם גג 

אסבסט 
במפעל 

חמוצים של 
 קבוצת יבנה

קבוצת 
 יבנה

 ניתנו הנחיות לרכז הביטחון אסבסט
של היישוב לטיפול באסבסט. 

ביום א' בוצע סיור נוסף 
בשטח, נציגי המפעל נתבקשו 

לסמן מיידית את השטח 
בשילוט אזהרה ולהרטיב 

במשך היום את איזור 
השריפה ברסס מים. ניתנו 

 הנחיות לפינוי אסבסט.

--- --- 

 

דליפה  15:55 51.10.11 51
ממכולה עם 

חומצה 
זרחתית בנמל 

 אשדוד

נמל 
 אשדוד

חומצה 
זרחתית 

)נוזל 
 קורוזיבי(

המכולה הועברה לסככת 
הרעלים בנמל. המכולה 

נפתחה בנוכחות נציג המפעל 
)חיפה כימיקלים(, צוות 

חירום של הנמל וכונן האיגוד. 
צוות המפעל שאב את החומר 

לקוביה חדשה. ככל הנראה 
סיבת הדליפה היא פגיעה 

בקובייה שלא מוגנה בקורת 
רסה תמיכה כפי שצריך וק

תחת משקל הקוביה שהוצבה 
 מעליה.

01.11.11 12:00 

 

דליפה  16:15 05.11.11 54
ממכולה 
המכילה 
טרפנטין 

בכניסה לנמל 
 אשדוד

נמל 
 אשדוד

טרפנטין 
)נוזל 
 דליק(

המכולה שייכת לחב' דנבר 
כימיקלים. למקום הגיעו 

צוות חירום של המפעל, צוות 
כיבוי אש,  ,חירום של הנמל

המכולה וכונן האיגוד. 
הועברה לסככת הרעלים 

בנמל אשדוד, נפתחה. לאחר 
פתיחת המכולה התגלתה 

דליפה בברז של אחת 
ליטר(.  10-הקוביות )דלפו כ

תכולת הקוביה נשאבה 
לקוביה חלופית ע"י צוות 
המפעל. המכולה אווררה 

למשך הלילה, הומכלה מחדש 
 והוחזרה למפעל.

 
 

02.11.11 14:00 
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תאריך  מס'
תחילת 

 רועהאי

שעת 
תחילת 
 האירוע

תיאור 
 המקרה

מקום 
 האירוע

חומרים 
 מעורבים

תאריך  כיצד טופל
סיום 
 האירוע

שעת 
סיום 
 האירוע

דגל 
חומרת 
 האירוע*

שפך חומצה  16:00 50.11.11 55
זרחתית, 

במסוף של 
חב' רותם 

דשנים בנמל 
 אשדוד

נמל 
 אשדוד

חומצה 
זרחתית 

)נוזל 
 קורוזיבי(

בסיום העברה של חומצה 
חתית ממכלית כביש אל זר

מכל צובר של חב' רותם 
דשנים, נותרו שאריות חומצה 
בצינור המילוי. נהג המשאית 
לא החזיר את הצינור כראוי 

לתושבת שלו, ושאריות 
החומצה שנותרו מהצינור 

נשפכו על הרציף. צוות חירום 
של נמל אשדוד ספג את השפך 

באמצעות פוספאט. החומר 
הספוח הועבר למיכלים 

ורך פינוי חזרה לחב' רותם לצ
 דשנים.

50.11.11 16:20 

 

ריח  17:15 05.14.11 52
מאיזוטנק 

ריק שהכיל 
אתיל 

אקרילט, 
 בנמל אשדוד

נמל 
 אשדוד

אתיל 
אקרילט 

)נוזל 
 דליק(

האיזוטנק שייך לחב' 
בי.גי.טכנולוגי. האיזוטנק 
הוצב במקום מבודד בנמל 

אשדוד. צוות חירום של 
רת, המפעל הגיע למקום למח

בדק את המיכל. בעת 
הבדיקה לא הורגש ריח, לא 

נראו סימנים של דליפת חומר 
וכל השסתומים היו סגורים. 
להערכת נציגי המפעל,סיבת 

ככל הנראה  ההייתהריח 
 פריקה של סתום לחץ

06.14.11 10:00 

 

 

 

 :הבא הקריטריון לפי מדורגים האירועים - האירוע חומרת דגל*

 חשד לדליפה/ריח 

 טפטוף ממכולה/איזוטנק, שריפת גג אסבסט 

 דליפה רצינית ממכולה, התבקעות מיכל, דליפת גפ"מ 

 שריפה שבה מעורבים חומ"ס, ריאקציה כימית ו/או השתחררות גזים רעילים 
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. יתר אירועי החומ"ס התרחשו ב: הנמל ועורף הנמל( התרחשו בתחום 75%)החומ"ס  מרבית אירועי

 (.14)תרשים מספר  (.5%) וקבוצת יבנה (6%) אשדוד -רובע מגורים (, 12%)וד אשד –א.ת. צפוני 

 /עשן חריג(. יתר אירועי החומ"ס הינם ריח67%) /שפך נוזלמרבית אירועי החומ"ס הינם דליפות

 (.15( )תרשים מס' 5%)אסבסט  ושריפת(, 6%) דליפת גפ"מ(, 7%) ת/פיצוץ חומ"ס(, שריפ17%)

           - 

     
   

          -  

     
   

            - 

     
  

          

  

 
 .האירוע מיקום לפי מיון –4011בשנת  האיגוד בשטח ס"החומ אירועי גותהתפל: 10' מס תרשים

 

 

 .האירוע סוג לפי מיון – 4011בשנת  האיגוד בשטח ס"החומ אירועי התפלגות:  11' מס תרשים
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 /עשן( היו ברמת סיכון נמוכה וכללו טפטוף ממכולה, אירוע ריח%.7מרבית אירועי החומ"ס השנה )

מן  6%ממכולה ודליפת גפ"מ. רצינית היו בדרגת סיכון בינונית וכללו דליפה  מן האירועים 15%חריג. 

)תרשים מס'  פיצוץ חבית אמוניום סולפאט ושריפת גופריתהאירועים היו ברמת סיכון גבוהה כללו 

 (15)תרשים מס'  פברואר, מרץ ויוליהתרחשו בחודשים  4011(. מרבית אירועי החומ"ס בשנת 12

 
 .לפי דרגת חומרת האירוע 4011בשנת  ס"החומ אירועי תפלגותה: 11' מס תרשים

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 
 

  
 
  
  
  

    
 

 .לחודשים 4011בשנת  ס"החומ אירועי התפלגות: 11' מס תרשים
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כפי שנכתב בפסקה הקודמת, מרבית אירועי החומ"ס התרחשו בנמל אשדוד. מניתוח שבוצע עם נתוני 

 )כמות בטונות( בין היקףומה מתאם ד ר בנמל אשדוד, ניתן לראות כי קייםהיקף מטען החומ"ס שעוב

 . בנמל למס' אירועי החומ"סשעובר בנמל אשדוד מטען החומ"ס 

 :מתוך האירועים יש לציין

  - במפעל עטרון פיתוח בע"מ בא.ת. צפוניהמכילה אמוניום פרסולפאט פיצוץ חבית  - 01.05.11

. צפוני באשדוד על ממפעל עטרון פיתוח בע"מ בא.תהתקבל דיווח  11:55בשעה  01.05.11תאריך ב

 והמפעל הפסיק לעבוד עם החומר ולכן התכוון להעבירפיצוץ חבית שהכילה אמוניום פרסולפאט. 

לצורך הפינוי שבוצע ע"י חב' א.ש. אקולוגיה הועבר  .אתר הפסולת הרעילה ברמת חובבב לשריפה

ות מתכת. הפינוי חבי 6-ק"ג בכל חבית( בהן אוחסן עד כה במפעל ל 100חביות פלסטיק ) 2-החומר מ

. לאחר כחצי שעה מתום העברת החומר לחביות אחת החביות 4.5.11לרמת חובב תוכנן ליום ד' 

 התפוצצה ופלטה עשן.

(. 5.1(  שייך לקבוצת החומרים המחמצנים )קבוצת סיכון 1222החומר אמוניום פרסולפאט )מס' או"מ 

רום להצתה ספונטנית של חומרים אורגניים. החומר הינו מוצק גבישי בצבע לבן, אינו בוער אך יכול לג

ה והכילה שאריות יככל הנראה הסיבה לפיצוץ והשריפה הוא העובדה שחבית המתכת לא הייתה נקי

 של חומרים אורגניים אשר נשרפו בעת המגע עם אמוניום פרסולפאט.

כונני האיגוד. ו, מד"א, מ"י אלמוגצוות של כב"א עם ניידת למקום הגיעו לאחר ההודעה על האירוע, 

כב"א ריססו מים ממרחק על החביות עד לקירורן והפסקת פליטת העשן. במקביל, המפעל פינה 

והרחיק את עובדיו מאזור החביות. בתום האירוע פונו החביות לרמת חובב. לאחר האירוע בוצעו מס' 

 סיורי פתע במפעל לבחינת עמידה בתנאי היתר הרעלים ורישיון העסק.

 
נלקח מתוך אתר שלמה דביר,  :חביות מעשנות לאחר הפיצוץ במפעל עטרון. )צילום :1תמונה מס' 

www.hnn.co.il) 

 פנטדיאן במסוף מטענים קונטרם בא.ת. צפוני 1,5יל התהפכות איזוטנק המכ – 05.07.11

http://www.hnn.co.il/
http://www.hnn.co.il/


5. 

 

פנטדיאן במסוף  1,5התקבל דיווח אודות התהפכות איזוטנק המכיל  14:10בשעה  05.07.11בתאריך 

( הינו חומר השייך לקבוצת הנוזלים הדליקים )קבוצת סיכון 5..1פנטדיאן )מס' או"מ  1,5אוברסיז. 

יף, ודליק מאד. עד להגעת גורמי חירום חיצוניים צוות חירום (.  החומר הינו חסר צבע, בעל ריח חר5

של מסוף קונטרם התיז מים על האיזוטנק ההפוך במטרה לקררו. צוותי חירום של כב"א, מ"י, מד"א 

וכונני האיגוד הגיעו למקום האירוע. כב"א התיזו מים על המיכל ההפוך ובמקביל צוות חירום של 

רצועות והציבו במצב אופקי על הקרקע. כונני האיגוד ביצעו  באמצעותקונטרם הרים את המיכל 

ניטור של גזים דליקים אשר לא הראה ערכים. לאחר הנחת המיכל על הקרקע, לא היו סימנים לדליפה 

מן המיכל, למעט נזק למסגרת הברזל שעוטפת את המיכל. המיכל הועבר בליווי כב"א למפעל אגן. 

  .קוייםבעת הטיפול באירוע התגלו מס' לי

 .לבחינת תיקון הליקויים תרגיל חומ"ס במסוף קונטרם

 

 התזת מים על האיזוטנק ע"י צוות כב"א במהלך הנפת המיכל )צילום: רועי צוקרמן(. :0תמונה מס' 

 

  - לבתי קירורסקר סיכונים 

 חומרים המחזיקים רבים עסקים קיימים יבנה חבל אשדוד הסביבה לאיכות ערים איגוד בתחום

 הטיפול את גבוה עדיפות לסדר העלה האיגוד האחרונות בשנים. אשדוד בעיר הגדול רובם, ניםמסוכ

 העובדה. שוטף באופן ומעודכנים ממופים המסוכנים החומרים מחזיקי. המסוכנים בחומרים המונע
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 לטיפול והתארגנות ופיקוח בקרה מנגנוני, תכנונית מדיניות מחייבת טילים בטווח נמצאת אשדוד כי

 מועצת מליאת אישרה 5.1.11 – ה בתאריך. הסלמה ובתקופות שגרה בעת מסוכנים חומרים ירועיבא

 מעסקים הן הסיכונים להפחתת עסקים ורישוי התכנון בתחום המדיניות קביעת את אשדוד העיר

 מפעלים מספר יש אליו ובסמוך האיגוד במרחב כי העובדה לאור. חדשים מעסקים והן קיימים

 המשרד הנחיות פי על בוצע הסקר. עסקים לאותם סיכונים סקר לבצע הוחלט יהאמונ המחזיקים

"מדיניות מרחקי ) 4011 יוני בחודש שפורסמה הפרדה מרחקי למדיניות ובהתאם הסביבה להגנת

איסוף הנתונים, ביצוע סקר הסיכונים ועריכתו בוצע ע"י רועי  .(הפרדה במקורות סיכון נייחים"

, ד"ר יעקב דרור )המשרד )איגוד( שסייעו בעריכת הסקר: ד"ר איתי מירזצוקרמן. אנשים נוספים 

 להגנה"ס(, יניב תם )איגוד ערים לאיכה"ס דרום יהודה( ולילך אהרון )המשרד להגנה"ס(.

בתחום איגוד ערים לאיכה"ס אשדוד חבל  7בתי קירור המשתמשים באמוניה ) 10עבור הסקר בוצע 

ה"ס דרום יהודה(. הסקר בוצע על פי הנחיות חוזר המנכ"ל, כאשר בתחום איגוד ערים לאיכ 5-יבנה ו

-למצב תכנוני )הליך לאישור תוכנית, בקשה לחידוש אישור שימוש חורג( ו PAC2נקודת הקצה הייתה 

PAC3  .למצב קיים 

PAC2  לאדם המילוט ביכולת לפגיעה או הפיכים בלתי, חמורים לתסמינים הגורם באווירהוא הריכוז 

 .(ppm 160 –)עבור אמוניה  שעה במשך במגע עימו הבא ןממוג לא

PAC3  הוא הריכוז באוויר הגורם לסכנת מוות לאדם לא ממוגן הבא עימו במגע במשך שעה )עבור

 (.ppm 1100 –אמוניה 

 מטרות הסקר:

 לבחון את מרחקי הסיכון של בתי קירור ומפעלים העושים שימוש בגז קירור אמוניה. .א

 צום הסיכונים מבתי הקירור.לבחון את אמצעי צמ .ב

 לבחון את נושא מיגון האוכלוסייה בעת אירוע דליפת אמוניה. .ג

 הממצאים העיקריים:

מרבית בתי הקירור ממוקמים בסמיכות לרצפטורים ציבוריים. במיוחד, ניתן לציין את בית קירור  .א

לשכונות מגורים  שנמצאים בסמיכות רבהמ'(  140וסולבר )מ'(  0.מ'(, ומפעלים מעדנות ) 50מנרב )

בית קירור מנרב ומפעל מעדנות אינם עומדים במרחק ההפרדה המינימאלי ו/או מרכזי קניות. 

 ., על פי חוזר המנכ"למ'( 100האפשרי )

מ'  555-מ' ל 472לתרחיש דליפת האמוניה ממיכל הקולט נע בין )מצב תכנוני(  PAC2מרחק הסיכון  .ב

מן  מ'. 141-מ' ל 106)מצב קיים( נע בין  PAC3הסיכון  מרחקוהינו תלוי בטמפ' ובכמות האמוניה. 

מ' והוא קטן  140הסקר עולה מרחק ההפרדה בין מפעל סולבר חצור לרצפטור ציבורי הקרוב הוא 

אגרקסקו, פרדס, שנבדקו: בתי הקירור  חידוש אישור שימוש חורג(. שאר – PAC2ממרחק הסיכון )

(, PAC3ת המשרד למרחקי הפרדה בתהליך קיים ), אמנם עומדים במסגרת דרישופלדמן ותנובה

 . PAC2 –אך עדיין מסכנים רצפטורים ציבוריים מבחינת נקודת קצה 
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קיימות מס' דרכים לצמצום סיכונים: "כליאת" הגז במבנה סגור, הקטנת כמויות אמוניה במערכת  .ג

ווח הסיכון של ובמיכל הקולט והוספת ארובה בגובה. מן הניתוח עולה כי מבנה סגור מצמצם את ט

)בהתאם להנחיות המשרד לבתי קירור קיימים( לא מגיע  PAC3בתי הקירור ומרחק הסיכון 

)הליך תכנוני לרבות אישור שימוש  PAC2לרצפטורים ציבוריים. עם זאת מבחינת ערך הסיכון 

חורג(, קיימים עדיין סיכונים לרצפטורים ציבוריים הסמוכים לבית קירור מנרב ומפעל סולבר. 

הוספת ארובה לחדר מיכלים סגור מקטינה את מרחק הסיכון. חלוקת מערכת האמוניה למס' 

 מאפשרת לצמצם את הסיכון. גם מערכות קטנות יותר והקטנת כמות האמוניה במיכל הקולט 

הסמוכים מאד רצפטורים ציבוריים  שתותקן באזורי )מערכת אזרחית מגיבה( מערכת התראה .ד

 חיים.  תוכל להציללמקורות סיכון 

 את מרחקימציגה . התמונה 5תמונה מס' דוגמא לתוצאות של הערכות הסיכונים ניתן לראות ב

 עבור בית קירור חירון, בית קירור מנרב ומפעל סולבר.( PAC3-ו PAC2)הסיכון 

 .ומפעל סולבר חצור ( לבתי קירור מנרב וחירוןPAC3-ו PAC2מרחקי סיכון ) :1תמונה מס' 

 

הסיכונים נמצא במשרדי האיגוד. המסמך הופץ למשרד להגנה"ס, פקע"ר,  מסמך מלא של סקר

 עיריית אשדוד.
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 יישום מדיניות עירונית חדשה לטיפול בחומרים מסוכנים בעיר אשדוד.

אישרה מועצת העיר את המלצות סקר הסיכונים האינטגרטיבי שביצע האיגוד  05.01.4011בתאריך 

ד. לצורך יישום מדיניות חומ"ס עירונית חדשה הוקמה וועדת עבור עסקים מחזיקי חומ"ס בעיר אשדו

 צוותי עבודה. 5-היגוי בראשות מנכ"ל העירייה ו

 

  צוות אכיפה 

האכיפה  ידהבתחום החומ"ס למפקחי היח תאורטית ומעשית  הכשרה בסיסיתהאיגוד ביצע  .א

 י חומ"ס.על מנת שישמשו ככוח עזר לפיקוח על עסקים מחזיק .סביבתית של עיריית אשדוד

החמרת תנאי רישיון העסק במטרה והטמעת תנאי היתר הרעלים כתנאים לרישיון עסק בוצעה  .ב

תנאי רישיון העסק של בית קירור חירון עודכנו. בוצע צמצום סיכונים בבית  -לצמצם סיכונים 

 קירור מנרב ובמפעל טבע מדיקל. מפעל סולבר חצור נמצא בהליך צמצום סיכונים.

הושלם סקר  – Aנים ע"י האיגוד לכל מחזיקי החומ"ס ברמת היתר רעלים ביצוע סקר סיכו .ג

סיכונים לכל בתי הקירור ולעסקים נוספים. הסקר יושלם לכל מחזיקי חומ"ס ברמת היתר רעלים 

A ו-B  4014במהלך שנת. 

סיורים משותפים  50-השנה התקיימו כ –הגברת שת"פ בין הגורמים השונים העוסקים בחומ"ס  .ד

לאכיפה סביבתית בעסקים מחזיקי חומ"ס. בנוסף התקיימו סיורים משותפים  ידההיח עם מפקחי

 מפגשי פורום חומ"ס )ראה פירוט קודם(. 4עם נציגי המשרד להגנה"ס, פקע"ר וכב"א. התקיימו 

 

 צוות תכנון 

הכנת תב"עות חדשות לאזורי תעשייה הקרובים )כבדה, קלה, צפוני( באופן שיאפשר שימושי  .א

 גוונים והוצאת המפעלים המסוכנים.תעסוקה מ

חדש באופן שיאפשר אחסנת חומ"ס לשימושים נמליים  –תיקון התב"ע של איזור התעשייה צפון  .ב

 מ' מכל אזורי המגורים. 1,500במרחק העולה על 

צוות משפטי )ליווי משפטי לכל התהליך(, צוות פיסיקאלי )בחינת העלאת הארנונה  :הוקמובנוסף 

ומ"ס(, וצוות פרסום )העברת הודעה לידיעת בעלי העסקים ולתקשורת לידיעת לעסקים מחזיקי ח

 הציבור(.

 ביקורת פנים בנושא חומרים מסוכנים

במהלך השנה מבקר פנים של האיגוד בחן את אופן תפקוד האיגוד בנושא חומרים מסוכנים: סקר את 

ות טעונות שיפור והמליץ. תהליכי העבודה, בחן קיום נהלים, תוכניות עבודה ויעדים, איתר נקוד

באופן כללי הביקורת נוכחה לדעת כי האיגוד מטפל בנושא החומרים המסוכנים באופן תקין וממלא 

את תפקידו כראוי וכנדרש על פי הצו, החוקים והתקנות. דו"ח הביקורת נדון על ידי ועדת הביקורת 

 של האיגוד ואושר ע"י מועצת האיגוד.
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 יעדים

אושרה ע"י מליאת מועצת החדשה בנושא החומ"ס אשר יאכוף ויישם את מדיניות האיגוד  4014בשנת 

 העיר.

 להלן יעדי האיגוד בנושא חומרים מסוכנים:

 נושא מס'

 וש אחסון ושינוע בחומרים מסוכנים:מעקב ופיקוח אחר שימ .1

 .*בתנאי היתר הרעליםת עמידה לצורך בחינ C-ו A, Bביצוע סיורים בכל העסקים ברמה 

 דרת היתרי רעלים לעסקים חדשים בתחום האיגוד.הס

 עדכון תנאי רישיון העסק לעסקים בנושא חומ"ס.

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

 קים עם כב"א, פקע"ר ורישוי עסקים, והיחידה לאכיפה סביבתיתביצוע סיורים משולבים בעס

( עם , א.ת. דרום רחובות)א.ת. עד הלום, א.ת. כנות , כגוןותביצוע סיורים משותפים בגזרות משותפ

 .איגוד ערים אשקלון ואיגוד ערים דרום יהודה 

 ופיקוח על פינוי פסולת מסוכנת.מעקב  .4

 פיקוח ומעורבות בתשתית צנרת הגז הטבעי. .5

 ביצוע סקרי סיכונים: .2

 .)כולל מיפוי(בתחום האיגוד  B-ו Aהשלמת סקר הסיכונים לכל מפעלי רמה 

 בחינת סקרי סיכונים לעסקים/מתקנים חדשים.

 ניהול סיכונים בבתי קירור בנושא רעידות אדמה.פיקוח אחר ביצוע 

 .רישוי עסקים( –)המשרד להגנה"ס, כב"א, פקע"ר, עיריית אשדוד  מפגשי פורום חומ"ס 2קיום  .5

 ב הנושא בכנס קיימות.עסקים מחזיקי חומ"ס בתחום האיגוד ו/או שילוקיום כנס ל .6

 :הגברת מוכנות כונני האיגוד .7

 השתלמויות חומ"ס מקצועיות. 2קיום 

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

, )נמל אשדוד,חב' החשמל, ים תטיס, אגן, טבע מדיקל ם וארצייםיהשתתפות בתרגילי חומ"ס מפעלי .2

 עוד(.ו בית זיקוק

 .לאתר האיגודחומ"ס בנושא תכנים חדשים ת סהכנ ..

 מיפוי סיכונים ממחזיקי חומ"ס .10

 ניהול סיכונים בבתי קירור בנושא רעידות אדמה כולל קריטריונים לחיזוק ומיגון. .11
 מרבית הסיורים מתוכננים לסיורי פתע. *
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 חינוך והסברה
 

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה שם לו למטרה להגביר את המודעות לנושאי איכות הסביבה, 

 להטמיע תהליכים של אורח חיים מקיים בקרב תושבי רשויות האיגוד ולחנך לפיתוח בר קיימא.

פורמאליות, בלתי פורמאליות במסגרת מטרות אלו קיים באיגוד מרכז לחינוך סביבתי שפועל במסגרות 

ובמסגרות קהילתיות שונות. צוות המרכז מנחה ומלווה מוסדות חינוך שונים, מקיים השתלמויות וימי עיון, 

 מפיק חומרי למידה והסברה ומקיים אירועים סביבתיים רבים.

 
  הגיל הרך

 
מנהלות  02 -פעילות משותפת עם תחום המשפחתונים בעיריית אשדוד שבמסגרתה כ – משפחתונים

משפחתונים בעיר אשדוד עברו הכשרה  תוך דגש על העשרת פעילות צוות המשפחתון והטמעת אורח חיים 

מקיים בהתנהלות היומיומית הן במשפחתון והן בקרב הורי הפעוטות. ההכשרה התמקדה בנושאים של פליאה 

ת מקיומו של העולם, טביעת הרגל האקולוגית, סדנאות לאמנות בפסולת ואורח חיים מקיים והתפעלו

באירועים שונים. כמו כן נחשפו במהלך ההשתלמות ספרי העשרה בהם ניתן להשתמש במהלך הפעילות 

 השוטפת במשפחתון.

 

פיקוח משרד החינוך אשר פעילות משותפת עם מנהלי מחלקות החינוך ברשויות השונות ו  –ליווי והנחיית גנים

 במסגרתה נבנתה באיגוד תוכנית עבודה שנתית בת תשעה מפגשים לליווי תוך גני בדגש על פסולת ומיחזור:

 

 גן ותיק גן חדש מפגש
הכרות, מיפוי ותאום ציפיות, תוכנית  פתיחה

 עבודה שנתית, יעדים ברמת גננת וברמת גן
 ציפיות,בקרת עמידה ביעדים של שנה קודמת, תאום 

 יעדים ברמת גננת וברמת גן
מהי סביבה? הכרות עם הסביבה הקרובה,  0

 הדרך מהבית לגן, חושים
מהי סביבה בדגש על משאב סביבתי אחד שיבחר 

 והצגת הבעיה הסביבתית בהקשר של פסולת
הכרות עם מושג הפסולת, מהי פסולת בגן,  3

 מהי פסולת בבית
 זרמיםחזרה על מושג הפסולת, הפרדה לשני 

מה הבעיה עם הפסולת בדגש על זמני  4
 התכלות ונפחים

 קומפוסטר

מעיניים גדולות לעיניים  –צרכנות נבונה  +56
ירוקות, מוצרים ידידותיים, סמלים, חגים, 

 חגיגות ימי הולדת

 כמו גן חדש -צרכנות נבונה  

 מפגש ילדים –חצי מפגש  7
 -שימוש חוזר  -מנחה גננת  –חצי מפגש 

 חשיבות הנושא והרציונל

 מפגש ילדים –חצי מפגש 
סל רעיונות ליצירה בשימוש חוזר, פעילות  –חצי מפגש 

 מדעית בשימוש חוזר, מדי גשם וכו'
 סרטון, חוק האריזות –מחזור  מחזור 8
 סיכום ובדיקת עמידה ביעדים סיכום ובדיקת עמידה ביעדים 9
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 מספר הגנים בכל רשות שלוו במהלך שנת הלימודים תשע"א ותשע"ב במתווה הנ"ל: להלן פירוט

 תשע"ב תשע"א רשות 
 18 - אשדוד  .1

 4 4 בני עי"ש  .0

 13 12 ברנר  .3

 13 14 גדרה  .4

 7 8 גדרות  .5

 15 +1 גן יבנה  .+

 5 + חבל יבנה  .7

 + + נחל שורק  .8
 81 4+ סה"כ 

 

פעילות משותפת עם מנהלי מחלקות החינוך, מנהלי מחלקות גני הילדים, ופיקוח  –תשתיות פסולת ומיחזור 

 משרד החינוך להצבת והעשרת התשתיות בגני הילדים. להלן הפירוט:

 פינות מיחזור רשות 
 )מיכלי הפרדה(

 קומפוסטרים

  82 אשדוד  .1

  7 בני עי"ש  .0

  12 ברנר  .3

 37 37 גדרה  .4

  8 גדרות  .5

 12 31 גן יבנה  .+

  10 יבנה חבל  .7

  4 נחל שורק  .8

 47 189 סה"כ 
 

 
 ראה בסעיף חומרי הסברה. –חלוקת התשתיות לוותה בחומרי הסברה לתהליכים השונים 



4+ 
 

 
פרוייקט משותף לנמל אשדוד, עמותת מחמל"י, עיריית אשדוד והאיגוד אשר  – פרוייקט "מרגישים את הים"

מטרתו העלאת המודעות הסביתית לנושא הים והחופים בדגש על יונקים ימיים. הפרוייקט פעל בשנת תשע"א 

ולגנים  גנים, כאשר נבנה מתווה נפרד לגנים חדשים 42 -גני ילדים בעיר אשדוד ובתשע"ב הורחב ל 02 -בכ

כים. שני המתווים כוללים השתלמות גננות, חומרי העשרה לגן וכן יום שיא סביבתי בנמל אשדוד, הכולל ממשי

 סיור בנמל אשדוד ופעילות בנושא סביבה ימית.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
תהליך של  –שני גנים, בליווי האיגוד נגשו לתהליך הסמכה לגן ירוק  – תהליך הסמכה לגנים בעלי תו ירוק

גן "הדר" בגן יבנה וגן "סחלב" באשדוד. שני הגנים הוסמכו וקיבלו  –המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך

 את התו הירוק.
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 בתי ספר יסודיים

 
במסגרת כניסתה של רכזת החינוך החדשה לאיגוד, נערך מיפוי של כל תוכניות איכות   – תוכנית אב לחינוך

הסביבה שפעלו ופועלות בבתי הספר היסודיים ברשויות האיגוד. בהמשך למיפוי נבנתה באיגוד תוכנית אב 

דים/ מוע 5תוכנית מערכתית, תלת שנתית המהווה מבנה לפעילות של כל בית ספר. התוכנית כללה  –לחינוך 

תהליכים במהלך שנת הלימודים: יום הנקיון הבינ"ל, ט"ו בשבט, שבוע איכות הסביבה , שעת כדור הארץ 

ומועצה ירוקה. לכל מועד/תהליך צורפה ערכה של מערכי שיעור ובתי הספר שהצטרפו לתוכנית התבקשו 

ים וכן תוכנית ליום שיא. להגיש מפרט לכל מועד/תהליך הכולל את שכבות הגיל שנבחרו, מערכי שיעור ספציפי

 Clean upהפעילות בתוכנית וימי השיא הינה בשיתוף הגופים והמוסדות: הרשת הירוקה, מדרשת צוריאל, 

Israel  :וקק"ל. להלן המבנה 

 תוכנית עבודה שנתית
 שבוע איכות סביבה שעת כדה"א בשבט טו יום הנקיון 

 

פעילות 
 מקדימה

פעילות 
 שיא

פעילות 
 מקדימה

פעילות 
 שיא

פעילות 
 מקדימה

פעילות 
 שיא

פעילות 
 מקדימה

פעילות 
 שיא

         שכבת גיל

מטרת 
  התוכנית

        

          מערך נבחר

 מועד
  הפעילות

        

אחראי 
)כולל 

פרטים 
ליצירת 

  קשר(

        

 
 
 

 מועצה ירוקה

   שכבות גיל ומספר תלמידים

   תאריך תחילת פעילות

   מתוכננת למפגשיםתדירות 

   מרכז ומנחה מטעם בית הספר

 תיאור בהיבט תוכן :

 בסיסי ידע מתוכננים •

הפעלת בית ספר בנושא  •
  פסולת ומחזור
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כמו כן, בתי ספר שהצטרפו לתוכנית קיבלו תקציב לצורך פעילויות בתחומי סביבה מתוך חוברת פעילויות 

 חומרי הסברה.ראה בסעיף  -שצוות החינוך מיפה והפיק

כאשר באשדוד  ובגן יבנה התוכנית הופצה ובוצעה תוך  שיתוף  ,כל בתי הספר באיגוד קיבלו פנייה להצטרף

 פעולה הדוק עם ה"רשת הירוקה". להלן מיפוי בתי הספר שהצטרפו לתוכנית:

 
 בי"ס רשות 

גאולים, דביר, היובל, אופק, אורות, אחדות, אילנות, אלונים, אמירים, ארזים, אריאל,  אשדוד  .1
המגינים, הרא"ה, הקריה, חב"ד, יהלום, מעלות, נוף ים, סיטי החדש, עלומים, רבין, 

 רעים, רתמים, שז"ר, שחר, שקמים

 אופק, אפרתי בני עי"ש  .0

 בית אור, בראשית ברנר  .3

 אוהל שלום, גוונים, פינס, רימונים, רעות גדרה  .4

 עשרת גדרות  .5

 גוריון, מכביםאילן רמון, בן  גן יבנה  .+

 עמיחי חבל יבנה  .7

 ברויאר, טוהר בנות , יסודות בנים נחל שורק  .8

 
 

כנס שנתי למועצות הירוקות בעיר אשדוד המתקיים בשיתוף החווה  –כנס מועצות ירוקות תשע"א 

שמהווה יום שיא לפעילות השנתית של קבוצות המנהיגות בתחומי סביבה  החקלאית והרשת הירוקה,

הפועלות לקידום אורח חיים מקיים ולמעורבות קהילתית פעילה של בתי הספר בעיר אשדוד.  הכנס התקיים 

בחוה החקלאית באשדוד ובמהלכו התלמידים עברו הדרכות, סדנאות וצפו בהצגה. בכנס  1/4/0211 -בתאריך ה

 תלמידים. 322 -השתתפו כ

 

עשרה בתי ספר בליווי האיגוד ניגשו  –ליווי והנחיית תהליכי הסמכה לקבלת תו ירוק ותו ירוק מתמיד 

לתהליכי הסמכה של המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך לתו ירוק ותו ירוק מתמיד. בתי הספר ארזים 

שז"ר אשדוד, המגינים אשדוד, שחר  אשדוד ואילנות אשדוד הוסמכו לבתי ספר ירוקים מתמידים. בתי הספר

ש הוסמכו לבתי ספר ירוקים, בתי ספר מכבים גן יבנה, בן גוריון גן יבנה, פינס גדרה ובית י"אשדוד ואופק בני ע

 אור קדרון עדיין בתהליך. 

 

שיתוף פעולה בין האיגוד, מנהל החינוך, משרד החינוך והחווה חקלאית הניב  – פעילות בחווה החקלאית

יות להטמעת נושא איכות הסביבה בקרב מבקרי החווה. במהלך השנה התקיימו פעילויות פעילו

סביבתיות והילדים וההורים שהגיעו לחווה למדו על חשיבות השמירה על משאבי הטבע , עברו פעילות 

 סדנאית וצפו במופעים שונים.  
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 בתי ספר על יסודיים

מיזם המשותף לעיריית אשדוד, תוכנית חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה, נמל אשדוד  – מיזם אמץ חוף

והאיגוד. המיזם, שמטרתו חשיפה למשבר הסביבתי בהיבט הגלובאלי ובהיבט המקומי, בדגש על סביבת הים 

והחוף פועל בשמונה חטיבות ביניים בעיר אשדוד במהלך כל שנת הלימודים, בדגש על מעורבות חברתית 

ופעילות חוץ בית ספרית. במסגרת המיזם, התלמידים צפו בסרט סביבתי, עברו הכשרה בנושא קיימות, עברו 

הכשרה בנושא ים וחופים בדגש על אורח חיים מקיים בסביבת הים והחוף וכן היבטים סביבתיים 

ויות ספורט בדגש ואריכאולוגיים של אתרים מקומיים. כמו כן התלמידים יצאו לפעילויות נקיון חופים, פעיל

 מקיים וסיור באתר המצודה.

ליווי והנחייה של  –בשיתוף מרכז כיוונים, מכללת סמי שמעון וחברת חשמל  פרויקט מנהיגות צעירה

סטודנטים הפועלים במסגרת מלגה לקידום נושאים סביבתיים בעיר אשדוד. התוכנית פעלה באופן מלא בשנת 

בית ספר על יסודי ומתנ"ס. בשנת תשע"ב התוכנית פועלת במקיף ה'  עיריית אשדוד, –תשע"א במגזרים שונים 

 בעיר אשדוד.

 

  חומרי הסברה

במסגרת תהליכי הליווי השונים שצוות החינוך  –טיפול מושכל בפסולת  - חומרי הסברה ללוחות ירוקים

מוביל, התעורר הצורך במידע מקצועי ועדכני בנושא פסולת בקרב קהלי יעד שונים. באיגוד פותחה ערכה 

הכוללת את הנושאים הבאים: הרכב פח הפסולת הביתי, זמני התכלות חומרים המוטמנים בקרקע, קומפוסט, 

זור וצרכנות נבונה. הערכה הופצה לכל גני הילדים ובתי הספר המלווים סמלים ירוקים, סוללות, תהליך המיח

 http://www.env.co.il/page.asp?page_parent=818 :בקישור הבאעל ידי האיגוד וכן ניתן למצוא אותה 

תשתיות הפסולת שהוזמנו וסופקו לגני הילדים לוו  –סולת עידוד להפרדת פ – ערכת הסברה לגני ילדים

בערכה שכללה הסבר לגבי הרציונל העומד מאחורי התהליך, מדבקות מסוגים שונים )הן מדבקות לסימון 

מה ברצונו לאסוף לצורך מיחזור( וכן מגנט מיוחד המסכם את  –המיכלים ןהן מדבקות לבחירת צוות הגן 

 :בקישור הבאי הפסולת. את הערכה ניתן למצוא התהליך ואת אפשרויות פינו

http://www.env.co.il/page.asp?page_parent=818  

פעילויות סביבתיות שונות בחלוקה לשלוש  122 -חוברת המאגדת בתוכה כ – חוברת פעילויות סביבתיות

קבוצות גיל: גן ויסודי, חטיבות ביניים ועל יסודי, צוותי חינוך והורים. הפעילויות הינן פעילויות מסוגים 

 הצגות, הרצאות, מופעים וסדנאות ובכל פעילות קיים תיאור קצר של הפעילות, לכמה משתתפים היא –שונים 

מיועדת, פרטים ליצירת קשר עם האמן וכן מחיר קבוע לשנה, אליו התחייבו היוצרים השונים. מטרת החוברת 

הינו  להציע ולחשוף בפני כל הגופים, הרשויות והמוסדות הפועלים בתחום האיגוד, פעילויות מגוונות 

את החוברת ניתן למצוא בקישור הבא:   בתחומי קיימות וסביבה. ומומלצות

http://www.env.co.il/files/311239edu.pdf  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.env.co.il/page.asp?page_parent=818
http://www.env.co.il/page.asp?page_parent=818
http://www.env.co.il/page.asp?page_parent=818
http://www.env.co.il/files/311239edu.pdf
http://www.env.co.il/files/311239edu.pdf
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 פעילויות חינוכיות סביבתיות במסגרת היטל הטמנה ב'

 

במסגרת היטל הטמנה ב', נבנתה בכל אחת מרשויות האיגוד תוכנית חינוכית מערכתית שמטרתה להטמיע 

תהליך של טיפול מושכל בפסולת. התוכניות הוגשו למשרד להגנת הסביבה, אושרו ותוקצבו הן על ידי 

 המשרד להגנת הסביבה והן על ידי האיגוד. 

 פעלה רבות ליישום התוכנית החינוכית במהלך השנה האחרונה, כל רשות, בסיוע האיגוד

 
 אשדוד

 היטל הטמנה ב': -)*( מתקציב התוכנית החינוכית  45%יישום של 

בליווי  –גני ילדים  82 -צוותים, רכישה והצבת תשתיות בכ 18הנחייה תוך גנית פרטנית של  –גני ילדים  .1

 פעילות סדנאית הורים וילדים.

 בתי ספר : .0

  פרוייקט בשיתוף מוזיאון אשדוד ובתי הספר היסודיים בעיר שבמסגרתו התלמידים  –מיני אשדוד

קיבלו הכשרה בנושא משבר הפסולת ויצרו דגם מוקטן של העיר אשדוד. הדגם מבוסס על שימוש נוסף 

 בפסולת.

  בתי ספר בעיר, בדגש על פסולת  15 -ליווי והנחייה של הרשת הירוקה ב –בשנת הלימודים תשע"א

 ור.ומיחז

  : בשנת הלימודים תשע"ב 

 .הקמת וליווי מועצות ירוקות בחטיבות הביניים בעיר 

  במסגרת הפרוייקט כל תלמידי שכבה ח' של חטיבות  –הפקת קמפיין בנושא משבר הפסולת

ביניים בעיר עברו הכשרה בנושא משבר הפסולת ואיך להפיק קמפיין, כאשר הדגש הינו על תוצר. 

 עירונית להפקת ולבחירת הקמפיין הזוכה. הפרוייקט מלווה בתחרות

 
   המועצה המקומית בני עי"ש 

 היטל הטמנה ב': -)*( מתקציב התוכנית החינוכית  38%יישום של 

 גיוס פרוייקטורית לליווי התוכנית.  .1

צוותים, רכישת והצבת תשתיות בכל גני הילדים ביישוב,  4הנחייה תוך גנית פרטנית של  –גני ילדים  .0

 פעילות שיא הורים וילדים שבמסגרתה צפו הילדים בהצגה .

פעילות שיא בנושא פסולת בהקשר יום הנקיון הבינ"ל שכללה תהליך לימודי ופעילות מסכמת  –בתי ספר  .3

 בבית ספר אופק.)הצגות וסדנאות(, שדרוג פינת המחזור 

סיורים לימודיים לאתר פסולת, פרסום כרזות לכלל הקהילה לעידוד המיחזור ופרסומים  –קהילה רחבה  .4

 במסגרת חוברת המתנ"ס.
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 אזורית ברנר ההמועצה 

 היטל הטמנה ב': -)*( מתקציב התוכנית החינוכית  32%יישום של  

צוותים, השתלמויות והרצאות לצוותי גני הילדים, רכישת  13הנחייה תוך גנית פרטנית של  –גני ילדים  .1

והצבת תשתיות בעשרה גני ילדים, פרוייקטים קהילתיים בשיתוף הורים )איסוף פסולת, גינה אקולוגית, 

 פינות האכלה לציפורים(.

חזור, סדנאות בנושא נייר ופעילות סיורים לימודיים לאתר פסולת, שדרוג פינת המ –בית ספר "בית אור"  .0

 שיא לסיכום התהליך שבמסגרתה צפו התלמידים במופע תיפוף ירוק.

 

 המועצה המקומית גדרה

 היטל הטמנה ב': -)*( מתקציב התוכנית החינוכית  34%יישום של 

 לליווי התוכנית. גיוס פרוייקטור .1

צוותים, קיום סיורים לימודיים, מיפוי והשלמת תשתיות של  13הנחייה תוך גנית פרטנית של  –גני ילדים  .0

 פינות מיחזור, ארועי שיא של פיסול סביבתי כסיכום לתהליך הלימודי .

נמ"ש, הפקת תיקי בד לעידוד קהילת ההורים  –ארועי שוק קח תן, קורס נוער פעיל סביבתית  -בתי ספר   .3

 להפחתת השימוש בשקיות ניילון.

 ות והדרכות בנושא שימוש בקומפוסטרים.הרצא –קהילה רחבה  .4

 

 המועצה האזורית גדרות

 היטל הטמנה ב': -)*( תקציב התוכנית החינוכית  32%יישום של 

צוותים, רכישת והצבת תשתיות לכל גני הילדים, ארוע שיא  7הנחייה תוך גנית פרטנית של  –גני ילדים  .1

 ילדים והורים. –ילדי גנים במסגרת קייטנות קיץ וארוע שיא קהילתי בסימן טו בשבט

 הדרכה בנושא שימוש בקומפוסטרים, ארוע שיא קהילתי בסימן חנוכה לעידוד המיחזור. –קהילה רחבה  .0

 

 המועצה המקומית גן יבנה

 היטל הטמנה ב': -מתקציב התוכנית החינוכית  )*( 40%יישום של 

צוותים, רכישת והצבת פינות מחזור בכל גני הילדים ביישוב,  15הנחייה תוך גנית פרטנית של  -גני ילדים  .1

 גני ילדים. 12 -רכישת והצבת קומפוסטרים בכ

 הירוקה. רכישת והצבת קומפוסטרים בכל בתי הספר היסודיים, ליווי והנחייה של הרשת –בתי ספר  .0

 הדרכה בנושא שימוש בקומפוסטרים. –קהילה רחבה  .3

 

 המועצה האזורית חבל יבנה

 היטל הטמנה ב': -)*( מתקציב התוכנית החינוכית  32%יישום של 

 לליווי התוכנית. גיוס פרוייקטור .1

 צוותים, רכישת והצבת פינות מחזור בכל גני הילדים ביישוב. 5הנחייה תוך גנית פרטנית של  -גני ילדים  .0

 פעילות שיא שבמסגרתה צפו הילדים בהצגה. –בית ספר יסודי  .3
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סדנאות והצגות במסגרת המתנ"ס בהלימה לאירועי לוח השנה, הפקת תיקי בד לעידוד  –קהילה רחבה  .5

 הקהילה להפחתת השימוש בשקיות ניילון,  פרסום והסברה במסגרת פרסומי המתנ"ס.

 

 המועצה האזורית נחל שורק

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

 היטל הטמנה ב': -)*( מתקציב התוכנית החינוכית  72%שום של יי

 צוותים. +הנחייה תוך גנית פרטנית של  -גני ילדים  .1

נערכו סיורים לימודיים לאתרי פסולת, התקיים פרוייקט קהילתי המאפשר הנגשת מרכזי  –בתי ספר  .0

 המיחזור לאוכלוסייה.

יחזור, ביצוע פעילויות שיא מגוונות במסגרת קיום ארועי שיא קהילתיים בדגש על מ –קהילה רחבה  .3

 הצגות, שעות סיפור ושוק קח תן, קיום ערבי הסברה לקומפוסטרים. –המתנ"ס 

 

. חלק מהפעילויות עדיין לא אושרו על ידי המשרד 31/10/0211)*( הנתונים מבוססים על נתוני ביצוע בפועל עד 

 להגנת הסביבה.

 

 קיימות

לסביבה הטבעית וכן לסביבה  תוצאה חיובית ומשמרתמתייחס לתהליכים המשיגים  המושג "קיימות"

האנושית מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית ומבחינה מוסדית. הכוונה לתהליכים בעלי תוצאה חיובית בהווה, 

האזרחים אך הלוקחים בחשבון גם את העתיד. רשות מקיימת היא רשות מקומית שבה איכות החיים של 

מבוססת על שימוש אחראי במשאבי הטבע תוך התחשבות ביכולת ההתחדשות שלהם, יחד עם עקרונות של 

 סביבתי וחברתי ושאיפה לפיתוח וקידמה לכלל התושבים, בהווה ובעתיד.  צדק

במספר תחומים ופרויקטים אשר כללו את גישת הקיימות על כל היבטיה  0211האיגוד היה מעורב בשנת 

להלן: נציגי האיגוד משתתפים באופן שוטף וסדיר במפגשי ועדת ההיגוי של תכנית האב לקיימות  הרחבים

בעיריית אשדוד, במפגשי ועדת ההיגוי של פרויקט "תחבורה בת קיימא" בעיריית אשדוד ומנהלים פרויקטים 

טית )דוגמת קהילתיים באשדוד הכוללים הביטים סביבתיים וכלכלים בתחומי המיחזור והתייעלות האנרג

פרויקט "בניין ירוק", פרויקט התייעלות אנרגטית בבניינים משותפים ובמוסדות חינוך וציבור, שיתוף קהילות 

 בעלות צרכים מיוחדים במיחזור פסולת אלקטרונית ותוכניות חינוך בנושאי קיימות(.

כנס -ובלי למקומיהתקיים כנס ארצי באשדוד בנושא הקיימות )"מגל 0211בחודש דצמבר  -ברמה הארצית

הקיימות הארצי"( אשר צוות האיגוד היה שותף בועדות התכנון וההיגוי השונות מהחשיבה ועד לביצוע הכנס 

בפועל. הכנס סחף בתכניו ועורר את השיח הציבורי, המקומי והארצי לנושאים שהועלו והוצגו בכנס עד כדי 

 וך למסורת.החלטה כי הכנס יתקיים במתכונת זהה גם בשנים הבאות ויהפ

 

 

 יעדים:

 ישום תכנית החינוך ברשויות תוך הגדלת היקפי הפעילות. .1

 הפקת ערכת מורה מחליף. .0

 כנס קיימות. .3
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 לחימה במזיקים
 

 הדברת יתושים

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

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

 ק"מ. 44האיגוד 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.

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

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

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

 .הוזרמו קולחים באיכות ירודה ביותר ממט"ש נשגב לעבר נחל תמנה ונחל שורקאפריל  בחודשגם השנה, 

 ים בנחלים אלה וכן עלייה בפעולות ההדברה.הייתה עלייה משמעותית בהתפתחות דגירות היתוש כתוצאה מכך,

ברציפות בה מורגשות השפעתן של התקלות החוזרות ונישנות במט"ש נשגב על המצב בנחל  שלישיתזוהי השנה ה

 .רמת מטרדי יתושים נמוכה באיגוד לאורך כל השנה הנשמר  אולם, בסה"כשורק,  

 

 מהי קדחת מערב הנילוס?

 ית שפעת, החולפת מאליה.מחלה קלה מאד, בדרך כלל, דמוי

ימים( והמחלה נמשכת  6ימים )בדרל כלל  3-12תקופת הדגירה, מרגע העקיצה ועד להתפתחות סימני המחלה היא 

 ימים. 5-6לרוב 

 סימני המחלה

 חולשה, כאבי פרקים ושרירים, דלקת בלחמית העין, פריחה ולעיתים בחילות ושילשולים. חום, כאבי ראש,

 ריים הם: דלקת חדה של המוח או דלקת קרום המוח.אפש סיבוכים נדירים

 גורם המחלה

חת מערב הנילוס )קמ"ה( ומועברת ידי נגיף קד-( היא מחלה, הנגרמת עלWest Nile Fever)קדחת מערב הנילוס 

ידי -בארץ המחלה מועברת בעיקר עלידי עקיצת יתוש, שניזון מעופות נגועים. -עלולבעלי חיים שונים לבני האדם 

אמצע אוגוסט  ן. תקופת השיא של פעילות הנגיף בארץ היא ביCulex Perexiguus -ו Culex Pipiensי יתוש

 לאמצע אוקטובר.

 לא קיים כיום חיסון נגד קדחת מערב הנילוס ולכן קיימת חשיבות רבה להימנעות מעקיצות יתושים.

 

(, בו נבדקה נוכחות 21.22.22תאריך )נכון ל 1122בדו"ח המרכז הארצי לנגיפים זואונוטיים בתל השומר לשנת 

 לא נמצאה נוכחות נגיף קמ"ה בתחום האיגוד כלל. –הנגיף בבני אדם וביתושים 
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 יתוש הטירגיס האסיאני

מוכר בעולם כמפיץ מחלות כגון: , ומאז נפוץ לכל עבר, 1001יתוש הטיגריס האסיאני שאותר בארץ לראשונה בשנת 

 .בגדרה ובקב' שילר 1020אותר לראשונה בתחום האיגוד בשנת צ'יקונגוניה, דנגה וכו'. היתוש 

, ותלונות רבות החלו להגיע מהישובים: גן באיגודעבר ישובים נוספים לתוש היה תפוצתו של התפשט 1022בשנת 

 יבנה,  גדרה, שדמה, ניר גלים, בניה ואף מאשדוד.

בניגוד ליתושים הנפוצים מסוג: כולכית מצויה יתוש הטיגריס האסיאני מתאפיין בפעילותו במשך כל שעות היום 

 טרדנית, הפעילים ועוקצים בעיקר בשעות הלילה.

של יתוש זה להתרבות במקווי מים קטנטנים כמו: תחתיות עציצים, הברורה מאפיין נוסף וחשוב הוא: העדפתו 

לשולי מקווי המים  ביצי היתוש הדבוקות –צמיגים שהושלכו בטבע וכד'. ובנוסף לכך צנצנות עם מעט מים, 

ישובו וימשיכו בתהליך  –נשארות חיוניות אף לאחר תקופת יובש, ולאחריה, כאשר מים חדשים נקווים במקום 

 התפתחותו של הדור הבא.

שרוב מקווי המים הקטנים בקרבה האדם נמצאים בעצם בתחום הפרטי, לאור המאפיינים הנ"ל, ולאור העובדה 

  המודעות ושיתוף הפעולה של הציבור הרחב. מחוייבת המלחמה ביתוש הנ"ל את

 הפיץ האיגוד דפי מידע והנחיות לכל הרשויות והמליץ לפרסמן לכל תושבי האיגוד. 1022בשנת 

 ניתן סיוע מקצועי לתברואני האיגוד, וכן איתור של מוקדי דגירה וחיסולם.

 קצועי  ומהיר יותר.ומתן מענה משל היתוש האיגוד רכש מיכשור אופטי לשיפור יכולות הזיהוי 
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 פשפש הכותנה 

 טיפל האיגוד בתופעת טבע ייחודית ביישוב גני טל )ההולך ונבנה בסמוך לקבוץ חפץ חיים(. 1022בשנת 

בכמויות עצומות על גבי חלק מבתי המגורים, בשלב  פשפשי כותנההתחילה תופעה של התקהלות  1022ביוני 

מה במזיקים באיגוד את סוג החרק הפולש, ובשלב השני, לאחר שזיהה את מקור הראשון איבחן רכז הלחי

 תפוצתו, נתן הנחיות לחקלאים.

פשפש הכותנה אינו מזיק תברואי, אינו עוקץ ואינו מעביר מחלות, אולם התקבצותו הנדירה בכמויות כה גדולות 

 ע"ג הבתים ובתוכם.. היוו מטרד קשה לתושבים.

 תנה ע"ג בית בגני טלפשפש כו :4תמונה מס' 

 

 

 מזיקים שונים

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

 הרשויות.למדבירי לחקלאים 

  ניתנו הנחיות ויעוץ למדבירי הרשויות.   -תהלוכן האורן 

 

  יעדים

 דגירת יתושים.המשך עדכון ושיפור מפת אתרי  .2

  תי בתחום האיגוד.איתוש הטיגריס האסי התפשטות צימצוםממוקד להסברתי טיפול  .1

 קביעת מימשק הדברה מקיים.לצורך  והמשרד להגנה"ס האיגוד לבין רשות הניקוז בין השיח המקצועיקידום  .5

  שיפור בהפצת המידע לתושבים לגבי דרכי המניעה וההתגוננות מפני היתושים.  .4

 קרה ואיכות ההדברה ע"י שימוש בטכנולוגיות חדישות.שיפור הב .3

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

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

 

 אשדוד 

סך הנתונים מ 65%עליה זו של  .באחוזי המיחזור ביחס לשנה הקודמת תבשנה זו ניתן לראות עליה משמעותי

  להלן:נובעת משילוב גורמים 

 תשתיות

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

 56-. בנוסף ולאור בעיות טכניות ותברואתיות הוסרו פחי איסוף הפסולת למיחזור המוטמנים )בברחבי העיר

שני  מוקדים בעיר( ובמקומם הוצבו פחים על גבי הקרקע, כמו אלו הפזורים בעיר כולה, במקבצים שונים. 

לנוחות התושבים החלו להיאסף בשנה זו: פסולת זכוכית )בקבוקים וצנצנות( אשר  וייחודיים נוספים זרמים

מכולות הפזורות בסמוך לבתים צמודי  91-הוצבו כפיילוט בשמונה מוקדים בעיר, ופסולת גזם אשר תיאסף ב

 ט"ו )בתמונה(.-קרקע ברבעים י"א ו

 

 תשתיות חדשות באשדוד :5תמונה מספר 

  
 

 למיחזור הסברהחינוך ו

הקמפיין כלל תשדירי רדיו, ₪.  005,555בשנה זו עלה ברחבי העיר קמפיין הסברתי בנושא המיחזור בעלות של 

 על גבי מוניות, על קיר בניין מרכזיעלון לכל בית אב, פרסום בחוברת הארנונה, בעיתונות, על גבי שלטי חוצות, 

תשתיות הגזם )בסעיף "תשתיות" להלן(  וכרצועת שמע בזמן המתנה במרכזיית העירייה. כצעד משלים להצבת

נכתב והופק עלון לכל בתי האב בשכונת הפיילוט בנושא מידע על מיחזור גזם וחשיבותו. העלון יופץ בתחילת 

5595. 

מומשה בחלקה  (צמצום נפחי הפסולת) 5595חודש יולי הסברתית נוספת אשר אושרה ב-תכנית חינוכית

 וכללה: 5599במהלך שנת 

יבית ומקצועית בהפקת הצגת הילדים המקורית "כיפה ירוקה" אשר הוצגה בפני כל השתתפות תקצ -

באמצעות עלות סמלית של ד וכן חמש הופעות קראו לקהילה להגיע ולצפות בה -ילדי העיר בגילאי גן

 .הבאת בקבוק פלסטיק ריק החייב בדמי פיקדון
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 הזמנה למחזמר המקורי "כיפה ירוקה" :6תמונה מספר 

 

 

 הצבת תשתיות לגני הילדים לשם הפרדת פסולת למיחזור )ראה פרק "חינוך"(. -

הופקו שני סרטוני אנימציה בכיכוב הדמות "דודי האשדודי" בנושאי צרכנות נבונה, מיחזור וצמצום  -

טיוב וכן לאתרי האיגוד ומתאימים לשימוש הסברתי, חינוכי -פסולת. הסרטונים עלו לערוץ היו

 .ומספקים מידע לתושב

-  

 צילום מסך מתוך סרטון ההסברה בנושא מיחזור :7תמונה מספר 

-  

 http://www.youtube.com/watch?v=WuQAiQfXMugקישור לסרטון בנושא מוקדי המיחזור 

 http://www.youtube.com/watch?v=hhqZlNAfSSMקישור לסרטון בנושא צרכנות נבונה 

 

ועדי בתים לשם פעילות הפקת קומפוסט ביתי והפיכת הבניין לבניין ירוק על פי ונבנתה תכנית ל -

חרו במסגרתה פרמטרים של מיחזור, התייעלות אנרגטית וסביבה נקייה. התכנית יצאה לדרך ונב

 .5595פרויקטור והבניינים לפרויקט.  תמומש במלאה בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WuQAiQfXMug
http://www.youtube.com/watch?v=hhqZlNAfSSM
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 דוגמאות מתוך הקמפיין העירוני : 8תמונה מספר 

 

 
 

 תוכניות

הקמת תחנת מעבר ממיינת בשטח המוניציפאלי של  שתי תכניות נכתבו והוגשו למשרד להגנת הסביבה בנושא

תכנית ההפרדה לשני זרמים אמורה להתחיל כבר בסוף ובנושא הפרדת הפסולת הביתית לשני זרמים.  העיר 

 (.5595שנה זו )אוקטובר 
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 רשויות מחוז מרכז

 

 בני עי"ש 

   תקליטורים.וסוללות  ,שקיות כמו:נוספים  אצירה   מחזור במועצה והוצבו מכלי מוקדי  0הוספו 

 ,תכנית אב לפסולת ולמחזור  המועצה כתבה והגישה למשרד להגנת הסביבה. 

 להעלות את מודעות התושבים  תנה הרצאה לתושבי המועצה בנושא אקולוגיה וצמצום פסולת במטרה ינ

 לנושא הפסולת.

       

 ברנר 

 מתכות, תקליטורים /טקסטיל, פסולת אלקטרוניתגו מוקדי מחזור והוצבו מכלי אצירה לאיסוף רשוד

 וסוללות.

 ,תכנית אב לפסולת ולמחזור  המועצה כתבה והגישה למשרד להגנת הסביבה. 

  תכנית מפורטת לפריסת מערך המיחזור ברשות המקומית  ,שה למשרד להגנת הסביבהיכתבה והגהמועצה

 .להפרדה במקור לשני זרמים

  התקיים הפנינג  איכות סביבה  במושב בית אלעזרי  שמטרתו  הפנינג "שומרים על כדור הארץ" , השנה

הייתה העלאת מודעות התושבים לנושא מחזור.  התושבים וילדיהם יצרו יצירות מחומרים ממוחזרים 

 )בקבוקים, נייר, קרטון וכו'(.

 ת את המעבר להפרדה במקור של שני סיוע לרשויות מקומיות המקדימוקול  קורא ל אושרמועצה ל

בימים אלו המועצה יוצאת למכרז , המועצה האזורית ברנר מחויבת  לתהליך ופועלת להצלחתו .זרמים

להתחיל  את ההסברה וההפרדה במקור  המועצה מתכוונתלהזמנת כלי אצירה ולהסברה מדלת לדלת.  

 בבית אלעזרי כפיילוט.

 

 גדרה

 פלסטיק, נייר/עיתון,והוצבו מכלים המיועדים לאיסוףקיימים מוקדי מחזור ארבעים כ שודרגו : 

 טקסטיל, תקליטורים וסוללות.

 ,תכנית אב לפסולת ולמחזור  המועצה כתבה והגישה למשרד להגנת הסביבה. 

  תכנית מפורטת לפריסת מערך המיחזור ברשות   ,שה למשרד להגנת הסביבהיוהג כתבההמועצה

 .זרמיםהמקומית להפרדה במקור לשני 

 .נרכשו מוקדי מחזור לכל מוסדות הציבור ברחבי המועצה הכוללים מכלי אצירה: פלסטיק, נייר וסוללות 

  נרכשו פינות מחזור לכל הגנים ברחבי המועצה, הכוללים מיכל לפלסטיק, נייר ומיכל נוסף לבחירה

 חופשית של הגננת. 

 .נרכשו קומפוסטרים למרבית הגנים ברחבי המועצה 

 משותפים הוצבו מכלים לאיסוף נייר/עיתון, התושבים משתפים פעולה בצורה יוצאת מן הנים בכל הבניי

 הכלל.

 .נערכו ערבי הסברה בנושא: קומפוסטרים לקהילה הרחבה ולגננות בפרט 

 . םבערב זה התושבים הודרכו והצטיידו בקו מפוסטרי
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 התקיים הפנינג  איכות סביבה בסימן סוכות שמטרתו הייתה העלאת  הפנינג "חושבים ירוק", השנה

 מודעות התושבים לנושא מחזור.  

 נייר, קרטון וכו'( . תושבים רבים הגיעו,   צפו בהצגה  ויצרו עם ילדיהם מחומרים ממוחזרים )בקבוקים,

 

 : 9תמונה מספר       
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 גדרות

  שודרגו כל מוקדי המחזור ברחבי האיגוד ונחתם חוזה חדש עם חברת "גאן" להצבת המתקנים ופינוי

 הפסולת למחזור.

 כנית אב לפסולת ולמחזורת  המועצה כתבה והגישה למשרד להגנת הסביבה . 

  מטעם כנית מפורטת לפריסת מערך המיחזור ברשות המקומית להפרדה במקור לשני זרמיםתנכתבה 

 נמצאת בשלבים סופיים. יועץ סביבתי וכיום התכניתהמועצה ובשיתוף 

  להעלאת המודעות של התושבים לנושא מיחזור.נערך הפנינג איכות סביבה 

 חולקו עלונים לכל בתי האב ברחבי המועצה  בהם פורסמו כל מוקדי המחזור  - חינוך והסברה למחזור

עודדו את התושבים לצמצום והפחתת הפסולת בכלל תנים למחזור ויבמועצה , פורטו סוגי הפסולת הנ

 ע"י שימוש חוזר וצרכנות נבונה.

 

 :01תמונה מספר 
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 גן יבנה 

 המיחזור במועצה והוצבו מכלים המיועדים לאצירת טקסטיל ונייר לבן.מוקדי גברו ות 

 מטעם המועצה במקור לשני זרמיםכנית מפורטת לפריסת מערך המיחזור ברשות המקומית להפרדה ת 

 ובשיתוף יועץ סביבתי  נמצאת  בתהליך חתימת חוזה.

  נבנה מרכז מחזור והשבה יישובי במועצה, מרכז זה ישמש לאיסוף פסולת מסוגים שונים אשר לא נמצאים

 פסולת גושית.ו במוקדי המיחזור הרבים הפזורים ברחבי המועצה כגון: פסולת אלקטרונית, קרטון

 בערב זה התושבים הודרכו והצטיידו םסברה בשיתוף עם בית ספר בן גוריון בנושא הקו מפוסטריערב ה ,

 .םבקומפוסטרי

 

 חבל יבנה  

 סוללות , קרטון, המחזור במועצה והוצבו מכלים המיועדים לאצירת פסולת אלקטרונית מוקדיגברו ות

 וראשי דיו.

  פלסטיק ומיכל לבחירה חופשית של  מכלים: נייר, 0לכל הגנים במועצה נרכשו פינות מחזור הכוללים

 הגננת.

  מוקד מחזור במעון "צופית" מעון לנערות במצוקה.הוצב 

 מטעם המועצה כנית מפורטת לפריסת מערך המיחזור ברשות המקומית להפרדה במקור לשני זרמיםת 

 ובשיתוף יועץ סביבתי  נמצאת  בתהליך  חתימת חוזה.

  בלו פינת מיחזור ביתית המכילה מכלים יבתים ק 05-חברת שרותי נוי,  כפרויקט ייחודי בשיתוף עם

 לפלסטיק ונייר. 

 .ערבי הסברה נערכו בנושא: קומפוסטרים לקהילה הרחבה 

  וחוגים להעלאת המודעות של התושבים לנושא מחזור. הפנינג איכות סביבה  השנה התקיים 

 לביקור באתרי  ום במוסדות החינוך במועצה יצאפרויקט בו כל התלמידי ,מסיירים בסביבה למען הסביבה

 פסולת 

 :00תמונה מספר 
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 נחל שורק 

 .מוקדי מיחזור הוקמו ושודרגו מוקדי מיחזור קיימים 

 .להעלאת המודעות של התושבים לנושא מחזור 

 נמצאת בשלבים סופיים.ונכתבה  מטעם המועצה כנית אב לפסולת ולמחזורת 

 נמצאת ו נכתבה  לפריסת מערך המיחזור ברשות המקומית להפרדה במקור לשני זרמיםכנית מפורטת ת

 בשלבים סופיים.

  עובדי המועצה שמעו הרצאה וראו סרטון בנושא חיסכון בנייר, בכל חדר הוצב פח לנייר   -מועצה ללא נייר

 בלבד.

  .המועצה רכשה תוכנה ייעודית לניהול מסמכים,  אשר מצמצמת את כמות הנייר המודפס 

 :01תמונה מספר 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  9.5.99מתאריך: החל חוק האריזות נכנס לתוקפו  חוק אריזות במשרדי האיגוד. נושא:בהשנה התקיים כנס 

 הרשויות, מתכננים  ויועצים.לכנס הוזמנו אנשי המקצוע של הרשויות החברות באיגוד, גזברי 

 אחראי מנכ"ל תאגיד תמיר הציג את התאגיד ש קובי דר, , היבט הכלכלי והתפעולי של החוקהכנס הדגיש את ה

 החובה את ארוזים מוצרים של והיבואנים היצרנים על מטיל החוק האריזות בכל רחבי הארץ.על איסוף 

 חברה והיבואנים היצרנים יקימו חובותיהם מילוי לשם שנה. באותה האריזות ששווקו מכלל 55% למחזר

 .הריקות האריזות למיחזור בלשון החוק שתפעל מוכר" גוף"

 

 עדיםי

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

 התמקדות בתחומים הבאים:

 בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה.כניות להפרדת הפסולת לשני זרמים קידום ת .9

 כניות ומילוי "קולות קוראים" אשר מתפרסמים מעת לעת על ידי המשרד להגנת הסביבה.סיוע בכתיבת ת .5

 העלאת המודעות והמעורבות של כלל הקהילה לנושאי המיחזור על ידי פרסום, הסברה וחינוך. .0

 פעילות בנושא "מועצה מצמצמת משאבים" לכלל הרשויות. .0

 יישום והטמעת חוק האריזות. .6
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 כמות מיכלי אצירת פסולת לסוגיה למיחזור:  01טבלה מס'   

 

חבל 
 יבנה

בני  גדרות נחל שורק ברנר
 עי"ש

כמות  אשדוד גדרה גן יבנה
 המיכלים

50 55 55 1 50 05 00 611 
 (PET) פלסטיק

 זכוכית 5 - - - - 5 - -

 קרטון 995 )עסקים( 90 1 6 5 95 5 5

55 50 95 95 50 05 
00 
לעיתון )תפוזיות 

 (ונייר
555 

 עיתון

0 9 5 - 5 9 
)בתים  55

 555המשותפים 
 (לנייר ועיתוןליטר 

965 
 נייר לבן 

- - 0 5 6 95 5 51 
 טקסטיל

5 - 9 - -  _ - 0 
 1מכלי פיקדון

- - 5 - 55 _ 91 56 
 תקליטורים

95 
בכל 

מוסדות 
 החינוך

בכל מוסדות 
 החינוך

בכל כלוב 
 91 05 99 בקבוקים

בכל 
מוסדות 
 החינוך

 סוללות

5 5 9 - - 
 במחסני 9

איסוף  המועצה
 פסולת אלקטר'

- 56 
פסולת 

 אלקטרונית/
 מתכות

5        
 

 ראשי דיו
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ציבור, מרכזי קניות ועוד.
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 1100האיגוד לשנת  ואחוזי המיחזור ברשויות )טון( כמויות  :05טבלה מס' 

 

 

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

נחל 
 ברנר גדרות שורק

 PET           ליטר  1.5
 )טון(

955.6 55.0 51.5 95.56 95.55 95.5 90.96 95.55 

מיכלים 
החייבים 

 2בפיקדון
 )טון(

 5.1 5.55 5.65 955.55 5.05 5.05 0.05 16.5 פלסטיק

 5.65 5.00 5.05 00.56 5.01 9.5 5.50 55.5 פחיות

 זכוכית
9955.0 05.15 55.61 5.65 159.95 5.11 5.05 0.01 

 נייר לבן+עיתון+קרטון
 )טון(

5,001.05 051.1 065.56 905.15 556.55 009.10 951.6 555.15 

/ פסולת אלקטרונית
 )טון( מתכות

5.5 - - - 5.95 - - 9.5 

 5160.6 955 065 590 515.5 0555.50 9555.90 5,059.00 )טון( 3גזם

 99.55 - 5.55 5.59 - 5.66 5.56 15.6  )טון( שמן בישול

 - - 95.50 - 90.05 05.60 60.91 990.5 )טון( טקסטיל

 0550.5 001.95 590.55 9606.55 055.50 0655.05 5000.96 95,609.56 )טון( סה"כ מיחזור

 5095.00 5559 5055 5055.5 5056 5551.55 99551.15 955,595 )טון( סה"כ להטמנה

סה"כ פסולת 
 )טון( הטמנה+מיחזור()

955,009.56 90550.55 99005.55 5105.50 0169.10 0550.55 5055.95 99655.50 

 18.08 01.10 19.11 99.0 06.96 99.91 07.08 01.56  אחוז המיחזור

 

על עומד  תחום האיגוד  מכללבהתאם לכך מסיכום כלל הכמויות עולה כי סה"כ כמות פסולת שהושבה 

 .5599אחוזי מיחזור לשנת  95.15טון אשר מהווים  55,505.55

                                            
פרטיים המתגוררים   ידי אספנים-בכמויות מיכלי הפיקדון המועברים למיחזור על כל סוגיהם נכללים מיכלים אשר הועברו עי 2

 בתחום הרשות.
 עיריית אשדוד מפעילה  מערך של הפרדת גזם במקור ויש בידה שקילות של כמות הגזם הממשית שהועברה למיחזור.  3
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 נחל לכיש

 כללי

 ק"מ. 5.9נחל 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 בחורףהנחל הינו נחל אכזב

 "אלתא". -ו ד הלום( )ע "מזרחי" :יםנקז יליד מוצא יםקצר יםקטעיבש, למעט  –ועד גשר בני ברית 

מי תהום מעורבבים  -רטוב כל ימות השנה, אך ללא זרימה ממשית. בקיץ  –ק"מ(  3.3מגשר בני ברית ועד לים )

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

 בתחום אשדוד.

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

"האומן",  "גשר הרצל",   "חוות לכיש","חב' חשמל", ) אזור התעשייה הכבדהמ חלקנקזים קטנים המנקזים 

במסגרת מיפוי כלל מערכת הניקוז באשדוד אותרו לקראת סוף השנה עוד מס' נקזים בדופן הנחל  .("אורט"

 כיוון שטח עורף הנמל(.הצפונית )מ

שאיבת זרימות ל החלו בהקמת בנייתה של התחנה הקבועהנקז "מטאפיק", המנקז את אזור התעשייה הצפוני, ב

 .זה אירועי זיהום הנחל מהנקז של משמעותי לצמצום הביאה. הקמת התחנה קיץ

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

. הביאו לשיפור ניכר באיכות הנגר בנקזשתחנות לאיסוף זרימות קיציות במעלה הנקז,  4הקימה עיריית אשדוד 

 הם הגורמים העיקריים להתנגדות משרד הבריאות לאישור שיט בנחל(. ,בנקז זה שהיו בעבר )אירועי הזיהום

 ארועי זיהום

אירעו שני פיצוצים בצינור השפכים הראשי של אשדוד. לצורך תיקון התקלות  בחודש אוקטובר )חוה"מ סוכות(

הפעם, תוקנה  .הנחלגלשו לנחל בכמויות עצומות וגרמו לזיהום נאלצו להפסיק את פעילות מכוני הסניקה ואלה 

ויציאה  בצינור מקביל לגיבוי. החלטה על כך,הצורך את אך חשפה )שוב(  –ע"י תאגיד "יובלים" במהירות התקלה 

 .2102לתיכנון מפורט התקבלו בהמשך השנה, ותחילת הביצוע בשנת 

, ניתן כחלק מהתכנית האסטרטגית למניעת זיהום נחל לכישאמור לה -מענה מסודר לנוהל הטיפול באירועי זיהום 

 .המתגבשת בעירייה, וכן התשתיות שאמורות להבנות בפתחי מוצאי הנקזים בשנה הקרובה

 פיקוח ואכיפה

ה, נמשכה פעילות האכיפה המוגברת, של יחידת האכיפה הסביבתית בעיריית אשדוד בנושא: מניעת ההזרמות השנ

ממפעלים למערכת הניקוז. הפעילות כללה סיורים יומיים לאורך הנחל לאיתור זרימות בנקזים ותקלות. במסגרת 

 פעילותם אותרו מס' מזהמי נחל וטופלו להסרת הזיהום.

"יובלים" בשיתוף האיגוד מעקב צמוד אחר המפעלים החשודים בהזרמות בלתי תקינות בנוסף, מבצע תאגיד 

 למערכות השפכים ו/או הניקוז.
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 נקזים ונקודות דיגום –נחל לכיש  :1' מפה מס
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 איכות מי הנחל

בבירור את הבדלי עונות , בה רואים לשנים האחרונותת איכות מי הנחל בדומה נחזרה על עצמה תמו 2100בשנת 

בעונת הגשמים ואילו השנה. בעוד בעונת הקיץ )מאפריל ועד סוף אוקטובר( איכותם טובה )למעט חריגות בודדות(, 

 .איכותם נמוכה יותר, כתוצאה משטיפת הרחובות וניקוזם לעבר הנחל

, ניתן במשך השנה גוםנקודות די 4נתוני הקוליפורמים הצואתיים ב  כל בטבלה המצורפת בהמשך, המרכזת את

, ומאפשרת המשך קידום התוכניות לשיט או בינוניתלראות כי במשך כל חודשי האביב והקיץ רמת הזיהום נמוכה 

 סירות בנחל.

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

  עירוני בנקזים. גשם זרימות שפכים/קולחים ממעלה הנחל וכן נגר  :זההגורמים לזיהום  המאפשרת שיט סירות.

 רמות הקוליפורמים הצואתיים לעיתים גבוהות מאד. )עדות על זרימות שפכים גולמייםהיו  –בנקז "בזק" 

 .תחנות לתפישת הזרימות הקייציות 4, עד להקמת (במערכת הניקוז

 

  הבריאות, מגדירה תקן לשיט במי הנחל כאשר:המשרד  ותשנקבעה בהנחי ,הרמה המאפשרת שיט סירות בנחל

 מהבדיקות. 61% -מ"ל מים ב 011 -חיידקי קולי צואתי ב 0,111 -לא יהיו יותר מ .א

 מ"ל מים. 011 -קולי צואתי ב 01,111לא יחרוג ערך בדיקה בודדת מערך מרבי של  .ב

 

השונות למניעת הישנות מקרי  החלופותמעמיק של הבחינה ה את מהלךעיריית אשדוד  קדמהבמהלך השנה 

 הזיהום בנחל, ולקראת סוף השנה הוגשו ההמלצות של החברות המקצועיות לאישור ועדת ההיגוי.

הומלצה ונבחרה המלצת פתרון תפישת הזרימות הקייציות בכל מוצאי הנקזים )פתרון מבוזר(, על פני חלופת 

 "הצינור המאסף".

, במטרה להביא את הנחל וסביבתו לאיכות ת למניעת זיהום נחל לכישאסטרטגיהתכנית הלפעול לפי נוהל:  הוחל

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

 

 תחומי מספרים: 3 ,בטבלה המצורפת

 , מתאים לשיט.מצב טוב  -מ"ל מי נחל   011קוליפורמים צואתיים ב  0,111עד   -צבע ירוק 

 , מתאים לשיט. אך מחייב        מצב בינוני  -מ"ל מי נחל  011קוליפורמים צואתיים ב  01,111 ל 0,111בין   -צבע כחול 

 בדיקה נוספת. )ובתנאי שבאותו היום נמצאה החריגה בנקודה אחת בלבד(.                    

  .לשיט אסורמצב   -מ"ל מי נחל  011קוליפורמים צואתיים ב  01,111מעל   -צבע אדום 
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 ובנקז בזק: נקודות בנחל לכיש 4תוצאות דיגום הקוליפורמים הצואתיים ב  :06מספר ה טבל
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  סביבה חקלאית
 

 
 רפתות לייצור חלב ובשר

 .רפתות חלב 72 1722ברחבי האיגוד פועלות בסוף שנת 

תשטיפים  או כל פיזור של  זבל  שתמנעמסגרת הרפורמה במשק החלב, נדרשו הרפתות להסדרה סביבתית ב

, בשיתוף הרפתותוהביצוע של  האישור ,התכנון :סייע האיגוד להתקדמותבשנים האחרונות,  מהרפת אל הסביבה.

 ווה גורם מאשר בועדות בינוי ערים.וה פיקח הסביבה,  וכן הגנתהמשרד ל

  מתקן טיפול בפסולת חקלאית(. –)מטב"ח  במהלך השנה החלה הקמתו בפועל של מטב"ח תימורים.

 על הרפתות באיגוד במאגר המיפוי הגאוגרפי. שיכבת מידע עודכנה

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

פרים ארצית להרבעה )שיאון( המשמשת כ "בנק זרע" להשבחת עדר נמצאת באיגוד חוות  ,לרפתות החלב בנוסף

 .תות החלב, שעברה אף היא שדרוג תשתיות ומבנים בדומה לרפהחולבות בארץ

 גידול לבשר.כתחדשות ותחלופה ברפת, ומספר חוות גידול עגלות/עגלים כמקור הקיימות כמו כן, 

 טיפל האיגוד במספר תלונות תושבים שהתמקדו ברפת לגידול עגלים לבשר במושב כפר מרדכי.במהלך השנה, 

 

 יהילולי פטם מטילות ורב

 בשטח האיגוד פועלים עשרות לולים בצורות ובגדלים שונים.

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

 טמונים. 

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

 על הלולים באיגוד במאגר המיפוי הגאוגרפי. עודכנה שיכבת מידע

 ברישוי עסק כדין.     כל הלולים הסדרתגידול עופות בלולים הינו עסק טעון רישוי, האיגוד פועל ל

 
 סוס בקרבת מגוריםיר

בנדון היא להמשיך ולאפשר קיום החקלאות  במשרד להגנת הסביבה לניטור רעלים מדיניות האיגוד והמדור

תשומת לב מרבית לתנאים  . כמו כן,דישוןההדברה והבמקום, תוך התחשבות מרבית מצד החקלאי ביישום חומרי 

 .ימוש בטכנולוגיות מתקדמותוש מטאורולוגיים בזמן הריסוס,

 .בגדרהלעבר שכונה  קדרון במושבחומרי הדברה מריסוסי מטעים  אחת של תלונת רחף  ההשנה טופל

 לוודא יישום הנחיותנו.ובקרה מעקב כן, ו ,החקלאיהנחיית מפגשים בשטח עם המתלוננים ו כלל התלונבהטיפול 

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

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

 שכונות המגורים. 

  לנושא בקרב החקלאים.הטמעת המודעות לו ,עדות להצלחת הטיפולזוהי 
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 פיזור זבל גולמי/  קומפוסט

 .1727בתחום האיגוד אין אף אתר לייצור קומפוסט, מאז סגירתו של האתר בקדרון בחודש מרץ 

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

ות זבל משדות מושב גן הדרום. כמו כן, המערביות בגן יבנה אשר סבלו מריח עיקר התלונות: בשכונות .ובגדרה

 מט"ש נשגב.מריחות גם  סבלו, משדות גני טל שבנוסף לריחות הזבל הגולמי  -מזרחיות בגדרה דרום/ה בשכונות

קלאי וקבלן פיזור הזבל שלו, והעמדתם על חומרת המפגעים שהם יצרו בעת חעיקר הטיפול התבטא באיתור ה

  "דישון" הקרקע.

 
 ופסולת שרפת גזם חקלאי

)למעט מקרים חריגים בהם  איסור שרפת גזם מוחלטתנכנסה לתוקף הנחיית משרד החקלאות על  1772בסוף 

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

 .רבהתאם לנתוני מרחק מישוב ותנאי מזג האווי

 ופף את העיר בשעות הלילה. איר אשדוד על עשן משריפות חקלאיות, הרבו התלונות בע 1722בשנת 

מאחר ורובן המוחלט של שריפות אלה היה בשטח מו"א באר טוביה ולא בתחום האיגוד, סייע האיגוד למתלוננים 

 ככל שניתן היה במסגרת האילוצים. 

 האיגוד טיפל בתלונת שריפת ניילון חממות במושב בני ראם. 

 

 רישוי עסקים

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

 בשטחים החקלאיים בשיתוף המועצות האזוריות. 

 

 

 יעדים

 המשך הוספת פחים מוטמנים לטיפול בפגרי עופות למניעת זיהום מי התהום.  –לולים  .2

 ומתן רישיונות עסק. הרפתותקידום ההסדרה הסביבתית בכל  –רפתות  .1

 איתור ומיפוי אתרים בלתי חוקיים. –אתרי קומפוסט  .3

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

 בקומפוסט במקום בזבל כימי.
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 וחופש המידעפניות הציבור 

 חופש המידע
נכנסו לתוקף תקנות חופש המידע  )העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור,  01/00/10-בתאריך ה

 -מידע על איכות הסביבה שברשותואת ה(. מתוקף התקנות האיגוד מעמיד לעיון הציבור 7000 –התשס"ט 

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

 ברשות היחיד.

הוקם ע"י האיגוד לצורך פרסום המידע והוא מקושר גם לאתר האיגוד הראשי    www.igud.info האתר החדש

www.env.co.il ושאים המפורסמים באתר זה הינם איכות אוויר, חומרים מסוכנים, לחימה . רשימת הנ

 במזיקים, נחלים, פסולת, קרינה, קרקע, שפכים ורעש.

המאפשר   www.ashdodaqm.net -מא"ה )מדד איכות אויר( בנוסף, האיגוד מפעיל במשך השנים אתר 

 צב איכות האוויר בכל רגע נתון.לתושבים לבדוק את מ

 

 פניות הציבור

 .7010  פניות שהתקבלו בשנת 814ומת על ,פניות 257 התקבלו באיגוד 7011בשנת 

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

 .אמינות ובזמן קצרבלטפל בכל פניה במקצועיות, מטרת האיגוד  דעת.

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

 
 לפי הרשויות מקומיות 1077שנת בהפניות שהתקבלו באיגוד  גותפלהת :71 מס'תרשים 

 

 
רשות 

 מקומית
חבל  שורקנחל  אשדוד

 יבנה
 בני ברנר גדרה גן יבנה גדרות

 עי"ש
 סה"כ

 352 8 4 10 12 71 28 22 771 פניותמספר 
מכל  %

 הפניות
27% 11% 10% 2% 5% 2% 7% 1%  

 
 
 

62% 11% 

10% 

6% 
5% 

3% 2% 1% 

 אשדוד

 שורק

 חבל יבנה

 גדרות

 גן יבנה

 גדרה

 ברנר

ש"בני עי  

http://www.igud.infoak/
http://www.env.co.il/
http://www.env.co.il/
http://www.ashdodaqm.net/
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 על פי חלוקה לנושאים 1077מספר הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת  : 71 מספרטבלה 
 
 

רשות 
 מקומית

זיהום 
 אוויר

מזיקים  קרינה  פסולת רעש
וסביבה 
 חקלאית

 מידע שפכים שונה
 

 זיהום
 נחלים,

 קרקע ומים

 סה"כ

 117 2 2 2 2 8 12 4 52 118 אשדוד
 71 0 0 1 0 7 1 0 7 21 נ. שורק
 73 0 1 0 0 0 0 1 0 72 ח. יבנה

 17 0 0 0 1 1 0 7 8 12 גדרות
 71 0 0 1 1 7 1 2 2 2 גן יבנה

 70 0 0 0 1 2 0 0 5 1 גדרה
 8 0 1 0 1 1 0 7 2 0 ברנר

 3 0 0 1 0 1 0 7 0 0 בני עי"ש
 מס' 

 פניות
144 42 14 14 18 10 0 0 2 751 

 57% 13% 5% 5% 3% 7% 1.5% 1.5% 7>  
 
 
 
 
 

 1002-1077שנים ב  השוואת התפלגות הפניות :  78תרשים מס' 
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 תושבי אשדודפניות 

יקר עמסך הפניות של האיגוד והן מתייחסות ב 27%פניות מתושבי אשדוד  המהוות  771התקבלו  7011בשנת 

 זיהום אוויר, רעש וקרינה.למפגעי 

מספר הפניות דומה  זיהום אוויר וריחות רעים.מתושבי אשדוד על פניות   118אשתקד התקבלו : זיהום אוויר

וריח לזיהום אוויר רוב הפניות התייחסו פניות.  גם השנה  110 – 7010לכמות הפניות שהתקבלו בשנת 

שטחים חקלאים ממושבים בתחום המועצה מריחות שריפה  מהמפעלים באזור התעשייה הצפוני, יםטשנפל

 ועשן מבתי אוכל. ריח טוביה ותלונות על מפגע-האזורית באר

ממקור תעשייתי, רעש מכבישים, רעש ממזגנים,  תלונות שהתייחסו לתחומים הבאים: רעש 52טופלו : רעש

 .42-42'בעמבפניות בתחום הרעש מובא . פירוט הטיפול מאולמות שמחהרעש 

  תוצאותהפניות נערכו מדידות בשטח ו בעקבות. הבלתי מייננת פניות בתחום הקרינה 12התקבלו : קרינה

 . www.igud.infoמידע של האיגוד הפורסמו באתר  אףו למתלוננים  הבדיקות נמסרו

 

 יבנה-חבל מועצה אזוריתתושבי פניות 

 , ריח אווירעי זיהום גרוב הפניות מתייחסות למפ   פניות מתושבי המועצה,  28התקבלו  באיגוד  7011בשנת 

  של אשדוד.הצפוני אזור התעשייה מהשמקורם ורעש במושב ניר גלים 

 פניות תושבי מועצה אזורית נחל שורק

 "ש נשג"ב. פניותתושבי יד בנימין על מפגעי ריח ממטפניות מ 70, מתוכן 7011פניות במהלך שנת   22התקבלו 

 בגני טל ורעש ממקור התעשייתי. פשפשתנוספות התייחסו להתפשטות 

 פניות תושבי מועצה אזורית גדרות 

 פניות  מתושבי המועצה על מפגעי רעש וריחות ממשק חקלאי. 71במהלך השנה התקבלו 

 פניות תושבי מועצה מקומית גן יבנה

פניות על ריחות מזיבול שטחים חקלאים ושריפת   2פניות מתושבי גן יבנה, מתוכן  12התקבלו  השנהבמהלך 

 ד.וועפניות על מפגע יתושים  2פניות על רעש,  2גזם בשדות, 

 גדרהמועצה מקומית פניות תושבי  

 בנושאים שונים: רעש,  פסולת, יתושים וריחות.פניות  10במהלך השנה התקבלו 

 ברנר מועצה אזורית  פניות תושבי

   על מפגעי רעש, פסולת ומזיקים. פניות מתושבי המועצה 4התקבלו 

 בני עי"ש מועצה מקומית פניות תושבי

 פסולת ומזיקים. על מפגעיפניות  8לו התקב

 

 

 םיעדי

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

 מעקב אחר פניות הדרושות טיפול מקיף וממושך. .7

 טיפול מהיר, מתןלובמשרד להגנת הסביבה תוף פעולה עם אגפים שונים ברשויות מקומיות יש .2

 אמין ומקצועי.

 

http://www.igud.info/
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 מוצקה פסולת
 

  מהפכת הטיפול בפסולת המעורבת

  הרשויות המקומיות המקדימות בפרויקט 13 ןאושרה פניתן של עיריית אשדוד ומו"א ברנר, והן נכללות ביהשנה, 

משאר  )הרטובה( את הפסולת האורגנית בביתםהתושבים על פי התוכנית, יפרידו  . זרמים( 2) הפרדה במקורה

ועבר לאתרי מיחזור ותהפוך לדשן אורגאני )קומפוסט(. שאר הפסולת תועבר לתחנת , היא תהפסולת המעורבת

עלי מיחזור ייעודיים, כך שבסוף התהליך, ישלחו וישלחו למפ ,מיון, בה יוצאו כל החומרים הניתנים למיחזור

 (. 32% -רק השאריות שאינן ברות מיחזור )כ  -לאתרי הטמנת פסולת 

חוק האריזות" שבא להסדיר את חובת היצרנים והיבואנים לטפל ולצמצם במקביל, נכנס השנה לתוקפו "

  למינימום את האריזות בהן נמכרים מוצריהם, כך שלא יגיעו לאתרי הטמנת פסולת.

 

 תחנת מעבר ממיינת באשדוד

עיריית אשדוד, באמצעות חפ"א, תחנת מעבר זמנית לפסולת הקימה  2001באמצע שנת  עם סגירת אס"פ "רתמים"

  .גזם  לרשויות האיגוד ולרשויות נוספותהענה אזורי לטיפול בפסולת הביתית וותנת משנורבת מע

  טון מאשדוד בלבד(. 100) טון אשפה ביום 400בממוצע כ  קלטהאשדוד"  -נקראת: "איילותההתחנה 

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

  .באתר "ברקת" פונה לקיצוץ ומיחזור –בנפרד מהפסולת המעורבת נקלט בתחנה שבאזור באר שבע. הגזם 

תוכננה תחנת מעבר ממיינת  –במסגרת הפרויקט לטיפול בפסולת העירונית בשיטת ההפרדה במקור לשני זרמים 

את כל הפסולת העירונית שמגיעה כיום  חדשה לאשדוד. התחנה אמורה להבנות בשנתיים הקרובות, לקלוט ולמיין

 )בזרם אחד מעורב(, ולהפנות כל זרם מופרד לטיפול במפעל המיחזור הייעודי לו. 

 

 :)טון( 2033בשנת  שנוצרה ופונתה )כולל מיחזור( ברשויות האיגוד המעורבת הפסולת סה"כ :18טבלה מספר 
 

תחנת  רשות
מעבר 
איילות

-
 אשדוד

אס"פ 
 נען

גרין 
קליטה 

 זורומיח

אס"פ   
 דודאים

בני 
 שמעון

אס"פ   
 דודאים
 גני הדס

אס"פ 
 ברקת

אתר 
 רבדים

 

תחנת 
מעבר 
 יבנה

סה"כ 
פסולת 

 )טון(

מספר 
תושבים  

 ברשות

סה"כ 
פסולת 
לתושב 
)ק"ג 
 ליום(

 3.40 204,400 320,143   +  +  + אשדוד

 3..3 23,000 34,221  +  +    גדרה
 3.46 400,.3 .33,11  +  +    גן יבנה

בני 
 עי"ש

+  +   +  2,642 4,600 3.32 

חבל 
 יבנה

+  +    + 1,603 0,400 3.61 

 3.44 4,400 2,420 +    +  + גדרות
 ...4 4,000 33,0.3*  +  +     ברנר*

נחל 
 3.06 0,100 1,020     +  + שורק

 1618 557,522 118,851        סה"כ
 

 נין וגושית מתחנות המעבר הישוביות.במו"א ברנר  סה"כ פסולת כולל פסולת ב *
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 אתרי סילוק פסולת

 אס"פ מעורבת "רתמים" 

 , טרם שוקם.2001האתר לסילוק פסולת מעורבת בתחום מו"א חבל יבנה, שנסגר בשנת 

התחיל המשרד להגנת הסביבה בשיתוף האיגוד לבצע סקירה ראשונית באתר וסביבתו  2033לקראת סוף שנת 

 ות זיהום מי תהום.לאיתור תשטיפים ומקור

 )ראה הרחבה בערך "קרקעות מזוהמות"(.

  

 אתרי סילוק פסולת יבשה

 פסולת יבשה. לסילוק  אתר מורשה  אחדאף בתחום האיגוד אין  2033בסוף 

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

 אושרו בתכנית הסגירה והשיקום.יימה ואף חרגה מהגבהים שאסבסט.  ההטמנה בתא א' הסת

 פסולת נוספת. הכנסתנסגר האתר, ונאסרה אליו  2006בתחילת ספטמבר 

בעקבות ניפוי וגריסה מבוקרת של הפסולת,  באתר לבצעאת אישורו המשרד להגנה"ס הסיר  2033במהלך שנת 

 עובדי האיגוד.ע"י   ,גילוי שאריות מזהמי מתכות כבדות בחומר הממוחזר

טרם התקבלה  .שת מנהלי האתר לשקול פתיחתו מחדשעובדי האיגוד בדיונים בבקהשתתפו לקראת סוף השנה, 

 החלטה בנדון.

רת יבע ממשיכה   ,לסילוק פסולת יבשה בתחום שיפוט אשדוד, שנסגר לפני מספר שנים באתר – אתר "א6א6"

למיחזור, גרמו לפגיעה נוספת  מתכותרו באתר לצורך הוצאת פסולת פנימית, והוא חייב בשיקום. קבלני ברזל שחפ

על  מתושבי ניר גלים התקבלו תלונות  רת הפסולת. האיגוד פעל לסילוקם מהאתר.יבשכבת הכיסוי ולליבוי בע

א6א6 כנגד חברת  תביעה אזרחית מדינת ישראל ישההג 2033בסוף שנת  פסולת זו. רותישמקורם בבע ,מטרדי ריח

המשרד להגנת הסביבה, בגיןן הנזקים הסביבתיים  באמצעות ,ומנהליה בע"מ ית לטיפול בפסולתהחברה הישראל

 והעלויות הצפויות לשיקום.

 

 מיחזור פסולת בניין

ל המפעל זומן לשימוע )תחילת ובע, פסולת בנייה באשדודלמיחזור  ו החריגות בתפעול  המפעלהמשיכ 2033בשנת 

 ( במשרדי המשרד להגנת הסביבה.2033

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

  החוסר בתחנת מעבר לפסולת זו באשדוד.

 

 פסולת טיאוט כבישים

 .פסולת טיאוט הכבישיםבוצע שיפור משמעותי באשדוד בטיפול בהשנה 

  הפסולת הנאספת ברכבי טיאוט הכבישים מועברת לתחנת המעבר "איילות אשדוד" ולהטמנה באס"פ "דודאים".

 טון פסולת טיאוט. 00.פונו  2033בשנת 
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 תחנות מעבר לפסולת יבשה וגזם ) בישובים הכפריים ( 

דה בין פסולת יבשה לגזם( בטון )להפר תאישני מעברו שינוי צורני, ובנויות  בשנים האחרונותהתחנות המוקמות 

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

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

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

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

 הרשות המוניציפאלית בהתאם לאופי הישוב.

 נערכו ביקורות שוטפות בתחנות המעבר ונתנו לרשויות דגשים לתפעול מיטבי.

 

 מפגעי פסולת

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

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

או  ,המשליךלאתר את היה ניתן  במקרים בהם לא ניתן היה לאתר את המקור. םמפגעי פסולת בה מספרטופלו 

 .)או לאדם המחזיק בשטח( רשות המוניציפאליתלהפסולת פינוי לאחריות ה ברהעהמקור, 

 עיריית אשדוד יזמה ניקוי שטחים בשולי העיר בעזרת ניפוי וגריסת פסולת בניין.

נוהל  כמו כן, נערך מפגש וסיור משותף בין נציגי אשדוד לנציגי מו"א חבל יבנה ומושב ניר גלים, במטרה לחדד את

 השמירה על השטחים הפתוחים בגבול העיר המזרחי ושדות החקלאות.

במשרד )פיקוח צומח וחי( בשיתוף עם יחידת הפיצו"ח טופלו מספר תלונות שמקורן בשרפת גזם חקלאי, 

 .החקלאות

  ירידה בעבירות השלכת פסולת מרכבים ברשות הציבור.זוהתה באופן כללי, 

 

פקחי מכפקחים בעיריית אשדוד  חמישהו , מפקח עירוני במו"מ גדרה,באיגוד הפסולת רכז והוכשר 2030בשנת 

. בעקבות אימוץ חוק זה, נערכו מספר פגישות "חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית("על פי  איכות סביבה

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

 העירייה, ובין העירייה לאיגוד(.

הוסמכו הפקחים )פירסום ברשומות משרד הפנים(, אך עדיין לא הושלם כל הדרוש להפעלתם על פי  2033בשנת 

 נתיים לפי חוקי העזר העירוניים. יהחוק החדש, והם פועלים ב

 
 סוללות משומשותפינוי 

 
ם שונים ברחבי האיגוד: חנויות צילום, חנויות חשמל, איסוף סוללות משומשות במוקדיל םהאיגוד הוסיף מכלי

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

 התהום.

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

 פסולת רעילה ברמת חובב.לאתר סילוק 

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

 בחביות אטומות. 
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טון, בגלל מיעוט הפינויים  3-1בין :  )יש שונות גדולה בכמות הנאספת מידי שנה  .טון 26.7 ונפו – 2033בשנת 

 של כל פינוי(. חסית,י הגדול ,משקלובגלל בשנה, ו

 נפרץ מחסן הסוללות של האיגוד, ונגנבו ממנו כמות של כחבית וחצי סוללות משומשות. כמו כן, השנה 

)מפונות ישירות ע"י חברות  ברשויות האיגוד םנוספו נקודות איסוף סוללות רבות ע"ג כלובי מיחזור הבקבוקי

 .המיחזור(

 

 

 .(ע"ג כלובי המיחזורמוסדות חינוך )ללא נקודות האיסוף הפזורות בחנויות ונקודות האיסוף  :18טבלה מספר 

 

 מספר תחנות רשות

 306 עיריית אשדוד

 42 מועצה מקומית גדרה

 4 מועצה מקומית בני עי"ש

 2 מועצה מקומית גן יבנה

 0 מועצה אזורית חבל יבנה

 31 מועצה אזורית ברנר

 1 מועצה אזורית גדרות

 4 קמועצה אזורית נחל שור

 .18 סה"כ

 
 
 

 יעדים
 
 אשדוד".-תחנת מעבר לפסולת מעורבת "איילותעל . פיקוח 3
 
 . ליווי, יעוץ ופיקוח על תכנונה והסדרתה של תחנת מעבר קבועה לפסולת מעורבת, באזה"ת הצפוני באשדוד.2

 האיגוד. . ליווי, ייעוץ ופיקוח על המעבר להפרדת פסולת במקור בשיטת "שני זרמים" בחלק מרשויות 1
 
 (.פעולות שיקום/הסרת המפגעים שהתגלועל אס"פ יבשה "שריג" ) פיקוח. 4
 
 . פיקוח על תחנות המעבר לפסולת יבשה וגזם במגזר הכפרי.0
 
 . איתור וחיסול מפגעי פסולת )בסיוע ובחקירת המשטרה הירוקה(.4
 
 .תרון אחר לפסולת זו, או פי. קידום חוק עזר לטיפול בפסולת שיפוצים )פסולת יבשה( באשדוד2
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 קרקעות מזוהמות ומי תהום
 

את הצעת החוק של המשרד להגנת הסביבה למניעת זיהום קרקע  1122בינואר ועדת השרים לחקיקה אישרה 

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

 . תיסביב-שזוהמו במשך עשרות שנים ומהוות מפגע בריאותי

 

הסדר למניעת זיהום קרקע, איתור קרקע מזוהמת,  תלראשונה הגדרה לקרקע מזוהמת וקובע תהחוק קובעהצעת 

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

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

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

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

 זיקים בקרקע מזוהמת. עוסקים בחומרים מזוהמים ועל המח

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

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

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

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

 

 : עיקרי הצעת החוק 

  חובה לטפל בקרקע מזוהמת.  הטלתאיסור מפורש על זיהום קרקע, וקביעת 

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

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

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

הם הקרקע, אלא אם קיבל את לבצע את סקר הקרקע והטיפול בקרקע שזוהמה, ולדרוש כפל הוצאותיו ממז

 המימון מהקרן לצורך ביצוע פעולות אלה. 

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

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

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

 מזהם בקרקע. 

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

והמות יטופלו על מנת לממן ולשפות מחזיקים ובעלי קרקע הזכאים לכך. הקרן תבטיח כי קרקעות מז

וישמשו את הציבור בצורה בריאה ובטוחה, ולא יינטשו בשל העדר משאבים כלכליים לטיפול בהן. המימון 

יהיה לפי זכאויות שייקבעו בחוק ולפי סדרי עדיפויות שהקרן תקבע. הקרן תוכל גם לתת הלוואות ומענקים 

 למי שמבצע שיקום קרקע. שתהיה אפשרות להקלות במס הכנסהגם למי שחייב לשקם קרקע. מוצע 
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 2822בשנת  טיפול באירועי דליפת דלקים לסביבה :28מספר טבלה 

 טיפול מקום האירוע מקור הדליפה 2822שנת 

מזוהמת קרקע  ה עד לגילוי מקום הדליפה.רחפי הבוצע הנמל קוו דלק פברואר

  נשר. פונתה לשריפה במפעל 

ה כשל בצינור עקב קורוזיה. צינור הוחלף וקרקע התגל מסוף פי גלילות למיכלדלק  קוו מאי

 נשר. מפעל מזוהמת פונתה לשריפה ב

חיבור  צינור נובמבר

 למיכל 

ק"מ במושב בני  2.1-בוצע ניקוי תעלת הניקוז לאורך כ חממות בני ראם

 ראם. קרקע מזוהמת פונתה לשריפה במפעל נשר.

 

 : ניקוי תעלת הניקוז במושב בני ראם.21תמונה מספר 

 
 

 2822פירוט פינוי קרקע מזוהמת בשטח האיגוד במהלך שנת  :22 טבלה מספר

 מקור הזיהום אתר חודש

 פינוי קרקע  

 (טוןמזוהמת )

 1.2 פעילות תעשייתית אלמור לשעברמפעל  ינואר

 3.5 שידרוג תחנת דלק תחנת דלק "אוסקר" אשדוד פברואר

 211.1 דליפת צינור מזוט נמל אשדוד מרץ

 53.1 פעילות תעשייתית מוסך בועז אשדוד אפריל

 11 דליפת צינור דלק פי גלילות אשדוד מאי

 1.1 שטח הבנייה תחנת כוח אשכול אשדוד אוגוסט

 3..5 מתקן גופרית הישן פז בית זיקוק אשדוד ספטמבר

 2..1 כשל במילוי מיכל מזוט תעלת הניקוז במושב בני ראם דצמבר

 

 סה"כ

 

682.4 
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 2822שבוצעו בשטח האיגוד במהלך שנת  סקרי קרקע ומי תהום: 22 רטבלה מספ

 

  

 אתר

 

 דו"ח

 

 מיקום

תכנית דיגום קרקע ומי תהום לאורך קו  אגן יצרני כימיקלים ינואר

 .השפכים

 אשדוד

 ניר גלים דו"ח התפשטות  זיהום קרקע  דסך חוף אשדומו ינואר

 ניר גלים זיהום קרקעדו"ח התפשטות  תחנת דלק פנימית ניר גלים ינואר

 פברואר
 

 מסוף דלק פי גלילות
 

דו"ח בחינת חלופות לסילוק עדשת דלק ממי 
 התהום

 אשדוד

 אשדוד סקר קרקע בשטח המוסך ומפעל המתכת שנסגר כלמוביל  אשדוד פברואר

 בנהמ.א. חבל י ורידו"ח סקר היסט אתר הטמנה "רתמים" פברואר

 אשדוד דו"ח סקר גזי קרקע פאסיבי בשטח המפעל אגן יצרני כימיקלים פברואר 

 אשדוד תוכנית לביצוע סקר גז קרקע אקטיבי תחנת דלק "סונול" הקדמה פברואר

 אשדוד דו"ח דיגום מוודא ללחפירה וערימות קרקע נ.צ.מ. סחר בע"מ מרץ

 אשדוד סקר גז קרקע פאסיבי בשטח המפעל אגן יצרני כימיקלים  מרץ

 ניר גלים ו"ח דיגום מוודא של ערימות חומר נבררד אס"פ שריג אפריל

 אשדוד סיכום פינוי קרקע ודיגום מוודא כלמוביל אשדוד  מאי

 אשדוד סקר קרקע מפעל פטרוכים לשעבר יוני

 אשדוד יונקס -תוכנית סקר קרקע לאורך קווי דלק   נמל אשדוד יוני

 אשדוד 211מה"ד תוכנית ביצוע סקר קרקע במתחם  פז בית זיקוק אשדוד יוני

 אשדוד דו"ח סקר גז קרקע אקטיבי תחנת דלק "סונול" הקדמה יוני

 אשדוד דו"ח סקר גז קרקע אקטיבי תחנת דלק "סונול" צפון יוני

 אשדוד תוכנית סקר קרקע תחנת דלק "סדש"  נמל  יוני

 אשדוד מתקן יונקס -רידו"ח סקר היסטו החברה המאוחדת לייצוא נפט יולי

 אשדוד קווי דלק לנמל ובז"א –דו"ח סקר היסטורי  רה המאוחדת לייצוא נפטהחב יולי

 אשדוד 1122דו"ח דיגום מי התהום שנערך במאי  אגן יצרני כימיקלים  אוגוסט

 אשדוד 211דו"ח סקר קרקע במתחם  פז בית זיקוק אשדוד אוגוסט

 ניר גלים דו"ח סקר התמנת פסולת אס"פ שריג אוגוסט

 אשדוד 211דו"ח ליווי חפירות ודיגום קרקע במתחם  זיקוק אשדוד פז בית ספטמבר

 אשדוד דו"ח סקר גז קרקע פאסיבי מחוץ לשטח המפעל אגן יצרני כימיקלים אוקטובר
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 בתהום קרקעות מזוהמות ומי התהום פעילות האיגודפירוט  :21טבלה מספר 

 
 מטלה

 

 מהות העסק או
 אפיון האתר

 

 
 פעילות

 
 
 
 
 
 
 

 ח וליווי פיקו
 

 פרויקטים לטיפול 
 

 בקרקע מזוהמת ומי 
 

 תהום במפעלים בהם 
 

 נמצא זיהום

 
 
 
 

 אגן יצרני כימיקלים 

 צוע סקר גזי קרקע בשטח המפעל.יב
 ביצוע סקר קרקע באזורי פריצת קו השפכים.

 בדיקה שנתית קידוחי ניטור מי התהום והמפלסים.
 גלים.בדיקה רבעונית בקידוח שתייה ניר 

בדיקות מעקב אחר איכות המים ביציאה ממערכת הטיפול במי 
 . 2התהום המזוהמים מקידוח ניר גלים 

 החלפת מסנני פחם פעיל במתקן הטיפול במי התהום.
 חדשים למערכת הניטור .קידוחים   1 ביצוע

 
 פז בית זיקוק אשדוד 

 ח מתקן גופרית הישן.קרקע בשטביצוע סקר 
 תנאי לרישיון עסק על ביצוע סקר קרקע .הוספת 

 .פינוי קרקע מזוהמת 
 שנתית קידוחי ניטור  ומפלסי מי התהום.-בדיקה דו

 .קניטור חודשי על שאיבת מי תהום מזוהמים באזור עדשת הדל
 

 מסוף דלק פי גלילות
 פינוי קרקע מזוהמת מאזור דליפת הצינור.

 שטח המסוף.תיכנון ביצוע סקר גזי קרקע ב
 מעקב שנתי קידוחי ניטור מי התהום והמפלסים.

 להפרדת נגר העילי נקי בשטח המפעל. 1-השלמת תוכנית שלב
 הוספת קידוחים החדשים למערכת  הניטור של מי התהום.

 
 קמ"ד

 הוספת תנאי לרישיון עסק על ביצוע סקר קרקע .
 סים.בדיקה שנתית קידוחי ניטור מי התהום והמפל

 ניטור חודשי על שאיבת מי תהום מזוהמים.
החברה המאוחדת ליצוא 

 נפט 
 .מתחם יונקס–ביצוע סקר היסטורי 

 בדיקה שנתית קידוחי ניטור מי התהום והמפלסים.
 .בשטח הנמל פינוי קרקע מזוהמת לאחר טיפול בפריצת קו דלק

 .סקר היסטורי ושידרוג קווי דלק בשטח הנמל
 .חד שנתית של מי התהום בקידוח הניטור של המפעל הבדיק רנסהקו

 ביצוע סקרי קרקע 
 במפעלים החשודים 

 כמזהמים

 לאחר סגירת המפעל. צוע סקר קרקע יב פטרוכים)המפעל נסגר(
 ופינוי קרקע מזוהמת לאחר סגירת המפעל.ע סקר קרקע וציב נ.מ.צ. סחר בע"מ

 ופינוי קרקע מזוהמת. עביצוע סקר קרק אלמור )המפעל נסגר(

 
 מוסכים

 לאחר סגירת המפעל. ופינוי קרקע מזוהמת ביצוע סקר קרקע (נסגרמוסך בועז )
 פינוי קרקע מזוהמת ושדרוג המוסך. מוסך חוף אשדוד

 
 

 תחנות דלק
 
 
 

 תחנות דלק

חוף -תחנת תדלוק פנימית
 אשדוד

 פינוי קרקע מזוהמת ושדרוג התחנה.   

 .ות שנתיות  קידוחי ניטור ומפלסי מי התהוםבדיק פז ניר גלים
 פינוי קרקע מזוהמת ושדרוג התחנה. פז צומת ראם

 פינוי קרקע מזוהמת ושדרוג התחנה. תחנת דלק גדרה
 .השלמת סקר קרקע סד"ש הארבעה גדרה

 פינוי קרקע מזוהמת ושדרוג התחנה. פז העיר אשדוד
 ביצוע סקר גזי קרקע. סונול צפון אשדוד

 ביצוע סקר גזי קרקע. סד"ש בני ברית אשדוד
 שדרוג התחנה ופינוי קרקע מזוהמת. אוסקר אשדוד

 
 אתרי פסולת

ניר  –ריג שאתר פסולת 
 גלים

 מנת הפסולת ודיגום ערימות של חומר נברר.טסקר ה
 

אתר פסולת רותמים 
 לשעבר

ות מזהמים תעשייתיים בגוף הפסולת כחיף לנוסקר מק
 וסביבתה.

  םעדיי

 הגברת  האכיפה על העסקים הגורמים לזיהום קרקע ומים. .2

 הטמעת חוק קרקעות מזוהמות לכשיאושר. .1
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 רישוי עסקים
 

 כללי:

 .ממחלקת רישוי עסקים בעיריית אשדוד בקשות רישיון עסקלפניות  122התקבלו באיגוד  1022במהלך שנת 

 לידיעה. 241 -ו איכות הסביבההועברו לטיפול  84פניות, ה 122מתוך 

  שהועברו לטיפול איכה"ס. הפניות 84מתוך  פניות 75-האיגוד טיפל ב

 מוצגת בתרשים הבא: ואחר A,B,Cהתפלגות הפניות לסיווג 

 

 

 לפי סיווג.שטופלו התפלגות הפניות  :91 תרשים מספר

 

 

 A,B -  בהם נותן האישור הוא המשרד להגנת הסביבהפריטים . 

    C -  בו נותן האישור הוא האיגודפריט. 

 .להגנת הסביבהנותן האישור הוא המשרד  ,פריט שהוגדר כ"פריט סל" -אחר    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, 13 

B, 16 

C, 41 

5, אחר  
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 פירוט הפריטים שטופלו: :28 טבלה מספר

 פריט
 כמות

 תיאור מספר סיווג

A 4.4   1 כללי -יצור ועיבוד    -מזון   א 

A 5.2  2 עיבוד וטיהור שפכים ב 

A 1.2 2 ייצור כלי נשק ג 

A 20.20 2 ייצור חומרים מסוכנים א 

A 20.24   ציפוי  -קוי, צביעה  יייצור, עיבוד, יציקה, ציפוי, נ  -ומחצבים  תעשיה, מלאכה, כימיה  א
 מתכות 

2 

B 2.1    1 ייצורם -חומרים ותכשירים קוסמטיים  א 

B 2.2 2 ייצור חומרים ותכשירים רפואיים  א 

B 1.1  1 תחנת דלק -דלק ואנרגיה   א 

B 5.2   2 תחנה מעבר לאיסוף -אשפה ופסולת  א 

B 7.7   2 כלי שייט המשמש לעינוג ציבורי  -עינוג ציבורי, נופש וספורט   ח 

B 20.2  2 בית דפוס -תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים 

B 20.7   2 שיש  -הכנה, ייצור, עיבוד   -תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים   א 

B 20.8 2 ייצור ואריזת חומרי חיטוי או ניקוי א 

B 20.20 1 חומרים מסוכניםאיסוף ושינוע  ד 

C 4.2  2 לבשר, דגים, עופות ביצים ומוצריהם  -בית קירור למזון   א 

C 4.2  2  אחר ומרכיביו -בית קירור למזון   ב 

C 4.4   1 רגילה -מכבסה    -מסחר ושונות 

C 4.8   1 ניהול קניון א 

C 8.4   2 הסעת נוסעים  -רכב ותעבורה   א 

C 8.4   4 פתוח -מ"ר  500חניון ששטחו מעל  - רכב ותעבורה  ב 

C 8.4  5 מקורה  -מ"ר  500חניון ששטחו מעל  -רכב ותעבורה   ב 

C 8.4  2 רחיצתו   -כלי רכב  ג 

C 8.1  4 מכונאות כללית -רכב ותעבורה  א 

C 8.1   4 פחחות וצבע -רכב ותעבורה  ג 

C 8.20 2 מתן שירות באמצעות ציוד מכני הנדסי כבד ב 

C 1.2    2 מטווח ירי -שירותי שמירה ואבטחה   ב 

C 20.20 1 אחסונם -חומרים מסוכנים  -תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים  ב 

C 20.20 1 מכירתם -חומרים מסוכנים  -תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים  ג 

C 20.24  4 ייצור מוצרי עץ  -תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים   ב 

" 20.1 אחר סל פריט " 5 

 אין התאמה בין מספר הפניות למספר הפריטים מכיוון שישנן פניות בעלות מספר פריטים.
 .(Cפריט ) עסק אחד  במ.א. חבל יבנה טופל

 .(C -ו B)פריט  יםעסק שלושהו במ.מ גן יבנה טופל
 (.C -ו Aעסקים )פריט  במ.מ גדרה טופלו שני

 (.Bבמ.מ גדרות טופל עסק אחד )פריט 
 (.C -ו B. נחל שורק טופלו שני עסקים )פריט במ.א

 
 יעדים

 .1022השלמת הטיפול בפניות שהתקבלו במהלך שנת  .2
 .1021שנת בול בפניות עמידה בלוח הזמנים בטיפ .1
 .לרבות עסקים בינוניים וקטנים בתחומי האיגוד איכות הסביבהמעקב אחר העסקים הטעונים אישור  .2
 הטמעת רפורמת הבר לרישוי עסקים. .4
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 רעש

 טיפול בתלונות רעש.

תלונות על מטרדי רעש. האיגוד מטפל בתלונות מטרדי רעש הנגרמים על ידי עסקים  83באיגוד התקבלו  

 1691-התשכ"א בכפוף לחוק למניעת מפגעים, ת. חוות הדעת של האיגוד ניתנציבור מפעלים ומוסדות

 ותקנותיו:

 1661 -תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן. 

 1661 -תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג. 

 1111 -תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש()תיקון(, התשע"א. 

 

 להלן דיווח לגבי טיפול במפעלים ובעסקים גדולים.

 )אשדוד( . אלתא1

למרות שמפלס הרעש שנמדד בבתי המתלוננים עומד על סף דרישות התקן, נדרש לרווחת התושבים ו

 אקוסטיים נוספים. מיגוניםהמפעל להוסיף 

 

 )אשדוד( . מפעל אגן 2

ווה תבהתאם למ דיווח המפעל על המשך התקנת אמצעים אקוסטיים להפחתת רעש ממתקניו 1111בשנת 

רמות  בוצעו מדידות להגנת הסביבהשל המשרד בשיתוף מחוז דרום  שנקבע ע"י יועציו האקוסטיים.

מפלסי רעש במושב ניר גלים וסיורים באזור התעשייה באשדוד, בעת פעילות מלאה ובזמן השבתת מתקני 

 הייצור במפעל אגן. 

 

 שפירא )גדרות(-. אנייה3

המפעל הוחלף מדחס רועש בדגם שקט יותר ובוצעה אטימה סביב  חדר המדחסים. הצעדים שננקטו ע"י 

 הסירו את מטרדי הרעש בשכונת המגורים.

 

 מכון תערובת ) גדרות(. 4

מפלס הרעש הנמדד בזמן פעילות שגרתית של המפעל הינו  גבולי ביחס במדידות שביצע האיגוד נמצא ש

נדרש המפעל לטפל  להגנת הסביבהמחוז מרכז של המשרד בשיתוף לשעות היום.  לדרישות החוק

מנהל המפעל הונחה להימנע   .16/1/1111במקורות הרעש הגורמות להימצאות טון בולט עד לתאריך 

 מביצוע עבודות אחזקה הגורמות למטרדי רעש בימי מנוחה.

 

 ) יד בנימין( . מפעל פלמט8

. בהתאם לדרישת האיגוד מבצע המפעל הבלתי סבירים לתושבי רחוב האנפהמפעל גורם למטרדי רעש 

איטום בחדר המגרסה הגורמת למטרד הרעש. המפעל נמצא בהליכי הסדרת רישיון עסק ויחויב עבודות 

 בעמידה בתנאים למניעת מפגעים.
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 ) אשדוד( . סולבר8

באיגוד התקבלו תלונות על מטרדי רעש שמקורם ממפעל סולבר. בסיורים שביצע האיגוד נשמע רעש 

את מפעל האיגוד יוון מפעל סולבר ונמדדו מפלסי רעש גבוליים מבחינת דרישת החוק ולכן הנחה מכ

 .והשפעתם על הסביבהסקר אקוסטי לכלל מקורות הרעש במפעל סולבר לבצע 

 

 ) גבעת ברנר(עמב"ר  מט"ש .7

רות , יבוצע סקר אקוסטי לבדיקת השפעת מקו1111בהתאם להנחיית האיגוד, לא יאוחר מחודש מרץ 

 הרעש מהמט"ש על מפלסי הרעש במושב בית גמליאל הסמוך. 

 

 עסקים

רעש ממנדפים  פריקת סחורה בשעות מנוחה,התקבלו תלונות על רעש ממערכות קירור, קומפרסורים, 

חלק מבעלי בתי העסק טיפלו במטרדי הרעש לשביעות רצון המתלוננים. לגבי העסקים שלא טופלו  וכד'.

 שוי עסקים/פיקוח להמשך טיפול להסרת המפגע.נשלחה בקשה למחלקת רי

 

  מוזיקה רועשת

 חוף היםאזורי בילוי ב, באשדוד בתי קפה ,ברנרגבעת ב אולם אירועיםרעש ממטרדי התקבלו תלונות על 

 ומוסדות חינוך.

בוצעו מדידות מפלסי רעש בבתי מתלוננים ובוצעו ביקורים בבתי העסק להעברת הנחיות החוק למניעת 

תלונות לגבי מקומות בהם נשמע מטרד הרעש בשעות הלילה המאוחרות, שחל בהם  רעש לתושבים.מפגעי 

 איסור מוחלט להשמעת מוזיקה, הועברו לטיפול ואכיפה באמצעות הפיקוח העירוני ומשטרת ישראל.

 למנהלי מוסדות החינוך מציע האיגוד בדיקות לכיול מערכות ההגברה למפלסי הרעש המותרים.

 ,רועים ברחבת קבלת הפניםיאיסור לעריכת אהוסבר שחל  קיבוץ ברנר" בהגבעה"אולם אירועים לבעלי 

צעדים שננקטו למניעת מפגעי רעש לתושבי השכונה את השיפרט  ,עד לקבלת דו"ח אקוסטי עדכני

 רועים.יהממוקמת בצידו המערבי של גן הא ,הקהילתית

 

 שונות

תלונות על מטרדי רעש בזמן המתנת אוטובוסים עם מנוע פועל בתחנת נוסעים,  –רעש מאוטובוסים 

 הועברו למחלקת תלונות ציבור של אגד שפעלה להסרת המטרד לתושבים.

האיגוד בוצע כיול למערכת ההגברה וכל  דרישתבהתאם ל -רעש חזק מפעמון בית ספר תיכון בגבעת ברנר

 בדיקות חוזרות מצאו שהמטרד הוסר. - הרמקולים הופנו לכיוון החצר הפנימית

מחלקת התלונה הועברה לטיפול  - פינוי אשפה בשעות הבוקר המוקדמות בשכונת מגורים בגן יבנה

 התברואה של המועצה שפעלה להסרת המטרד לשביעות רצון המתלונן.

נהלי  תלונות על הפעלת אתרי בנייה בשעות החורגות מהתקנות הועברו לבדיקה והפעלת -אתרי בנייה 

 אכיפה ע"י מפקח הבנייה האזורי של עיריית אשדוד.

 

 

 



57 
 

 

 בתים פרטיים 

פניות  בנושא מזגנים, שיפוצים, הפעלת מוזיקה, נביחות כלבים וכד'. לכל המתלוננים הוסבר ונשלח חומר 

 המפרט את תקנות החוק ודרכי הפעולה העומדים לרשותם.

 

 יעדים:

מאגר  להקמתלחישוב מודלים רעש ממקורות שונים  – soundplanבחינת כדאיות רכישת תוכנת  .1

  וככלי עזר למתכנן הסביבתי. מידע ומיפוי אקוסטי במרחב האיגוד

 הטמעת הדרישה לסקר אקוסטי במסמכים הסביבתיים. .1
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 שים )מכוני טיפול בשפכים("ומט םשפכי

 

 כללי

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

. בעונות מסויימות השפכים הנוצרים בשטח האיגוד משמשים, אחרי טיפול, להשקיה חקלאיתעקרונית, כל 

 ., בהיתראו לנחל לים והם מוזרמים ולחיםעודפי ק יש לעיתים, ובתנאים מסויימים, 

 , לאחר מספר חודשים בהם לא היה רכז שפכים באיגוד,רכז השפכים  סיים את תפקידו באיגוד 1122באמצע שנת 

  קלט האיגוד רכזת שפכים חדשה.  1122בסוף שנת 

איכות השפכים קות בדי :בתחומו. המעקב כוללבשפכים ש מכוני הטיפולאחר פעילות שוטף  האיגוד עוקב באופן

 .טיפול בשפכיםהמתקני של תקין ה םתפקוד אחרמעקב , ות הקולחיםיואיכובדיקות , םהגולמיי

ברחבי  תורמים שפכי תעשיה למערכות הביובש סדירה של פיקוח וביקורת על מפעלים,פעילות האיגוד מבצע 

 האיגוד. 

מבצעות רשויות האיגוד, המשרד להגנת שאכיפה פיקוח והאיגוד משולב עם פעילויות ע"י צע והפיקוח שמב

 הסביבה ומשרד הבריאות. 

התחיל להתגבש שיתוף פעולה גם עם תאגידי המים שבתחום האיגוד )באשדוד ובגדרה( ועם יחידת  1121בשנת 

, במקביל להתבססות 1122זה תפס תאוצה בשנת פעולה ית שהוקמה בעיריית אשדוד. שיתוף האכיפה הסביבת

   .והבריאות הגנת הסביבהרחבי הארץ ובתיאום משרדי פעולת התאגידים ב

 . אחרי איכויות השפכיםהשוטף המעקב לפי ממצאי  ,מול מפעלים ספציפיים האכיפה מאמציהאיגוד מרכז את 

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

היעדים  י(, סוגוכד' בריכות, שתמשת בקולחים, שלבי ביניים עד לשימוש )מאגרשפכי המפעל, סוג החקלאות המ

 .  ומדיניות התאגידים והרשויות המקומיות את השפכים )ים, נחל, אקוויפר( לקבלהאחרים שעלולים 

נמצא אלה התקנים ומספרם של המ ,בשטח המפעלהפועלים  ,טיפול-למפעלים רבים בשטח האיגוד יש מתקני קדם

  .עליה במגמת
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 שפכי תעשיה

 

 עבודה שוטפת 

 סוגי פעילות: 3העבודה מול המפעלים מתבססת בעיקר על 

 בדיקות שפכים. 2

 .בדיקות איגוד נערכות ע"י צוות האיגוד 

 את מט"ש אשדוד. יםהמפעיל נציגי תאגיד המים יובלים נערכות ע"י אשדוד בדיקות מט"ש  

  פ קובץ תקנות כללי של תאגידי מים וביובמתבצעות ע בדיקותה 1122החל מסוף שנת"  

 דיגומי שפכי תעשיה על ידי האיגוד או על פי דרישתו. 211 -כ 1122בסה"כ נערכו במהלך שנת 

 

 סיורים בשטח. 1

 .סיורי היכרות להכרת מפעלים חדשים 

 ו.שיפורים שנדרשהביצוע  מעקב אחר וסיורי פתע סיורי ביקורת 

 ואזרחים. רשותקריאות המתקבלות מגורמים שונים: המפעל עצמו, פקחי  סיורים לפי קריאה מתבצעים לפי 

 

 ביקורת תקופתית. 3

 שיון.ישיון עסק, כולל דיווחי המפעל המחויבים על פי הריביקורת עמידה בתנאי ר 

 .ביקורת על פינויי פסולת נוזלית ווידוא שהיא מפונה על ידי קבלנים מורשים ואל יעדים מורשים 

 ה של מים ושפכים על המפעל, כולל ניתוח והערכה של תרומת הזיהום התקופתית שלו. מאס-ביצוע מאזן 

 

 מפעל השיפור הטיפול בשפכי 

 שלבי הטיפול במפעל בעל זרמי שפכים בעייתיים הם:

 .זיהוי המפעל כגורם בעיה .א

 .הגדרת הבעיה .ב

 מציאת פתרונות ע"י המפעל. .ג

 .פיקוח על יישום נאות .ד
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 .1122מפעלים בשנת )לפי חודשים(  דיגום :25מספר טבלה 

 

 ינואר .2

 תחום העיסוק שם המפעל מס
סוג 

 הדיגום
 הערות תאריך דיגום פרמטרים עיקריים/ חריגים דוגם

1 
מחוץ  -הקורנס

 למפעל
 חריג ביותר ICP, AOX 4.1.2011 איגוד אקראי עבודות עופרת 

 ביותר חריג ICP, AOX 4.1.2011 איגוד אקראי עבודות עופרת  הקורנס 2

3 
שוחת  -טעים לנו 

 ביקורת
 COD, FOG, Cl, Na 13.1.2011 איגוד אקראי מזון

חריגה בשמנים 
 ושומנים

   BOD, COD, TPH 26.1.2011 איגוד אקראי תדלוק תח' דלק טן 4

 איגוד אקראי ציפוי מתכות אילגון 5
ICP, pH , ICP,  סולפאטים

 כולל גופרית ונתרן
 חריגה בבורון 26.1.2011

 COD, BOD, Cl, Na, TKN 26.1.2011 איגוד אקראי משחטה עוף ברכה 6
ו  CODחריגה 

BOD 

 איגוד אקראי מזון מחלבת י. מרדכי 7
COD, BOD, Cl, Na, TKN , 

FOG , בורון 
26.1.2011 

ו  CODחריגה 
BOD  ושמנים

 ושומנים

 איגוד אקראי קוסמטיקה ארמן 8
COD, BOD, FOG, Cl, Na, 

 שמן מינרלי
26.1.2011 

ו  CODחריגה 
BOD  ושמנים

 ושומנים

 איגוד אקראי טקסטיל תכלת 9
pH , EC, COD, AOX, Na, 

Cl, סולפאטים 
26.1.2011 

נתרן, חריגה ב
 סולפאט, מליכות

 

 

 פברואר .1

 תחום העיסוק שם המפעל מס
סוג 

 הדיגום
 הערות תאריך דיגום פרמטרים עיקריים/ חריגים דוגם

1 
שפיכה מביובית 

 יםברח' ההדר
 איגוד אקראי ביוב

pH ,  COD, TP, Na, Cl, 
FOG 

 חריג ביותר 2.2.11

2 
שפיכה מביובית 

 לשוחה ברח' המדע
   TPH 13.2.11 איגוד אקראי ביוב

3 
נגר תעשייתי מסולל 

 בונה
 איגוד אקראי מוצרי בטון

TSS, COD, EC, pH, Cl, 
Na 

13.2.11 
 PH TSSחריג ב 

 מוליכות

4 
נגר תעשייתי 

 דיאמנטמצעצועי 
צעצועים 
 ומשחקים

   Cl, COD, EC, pH 13.2.11 איגוד אקראי

5 
בית אלעזרי תחנ"ש 

 דרומית
 איגוד אקראי תחנת שאיבה

B, Na, Cl, TKN, COD, pH, 
FOG, P 

14.2.11   

6 
בית אלעזרי תחנ"ש 

 צפונית 
 איגוד אקראי תחנת שאיבה

B, Na, Cl, TKN, COD, pH, 
FOG, P 

14.2.11   

 AOX, ICP, S, Na, pH 15.2.11 איגוד אקראי עבודות עופרת  נגר עיליהקורנס  7
 -חריגות ב

אלומיניום, בורון, 
 נתרן
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 מרץ .3

 תחום העיסוק שם המפעל מס
סוג 

 הדיגום
 הערות תאריך דיגום פרמטרים עיקריים/ חריגים דוגם

1 
פוינט נגר לוגיסטי

 עילי
 אקראי לוגיסטיקה

מח' אכיפה 
 סביבתית

TOC, ICP 31.3.11   

2 
תחנ"ש מטאפיק 

 זרימה נכנסת
 אקראי תחנת שאיבה

מח' אכיפה 
 סביבתית

COD, BOD, pH 31.3.11  חריגה בPH 

 

 אפריל .4

 תחום העיסוק שם המפעל מס
סוג 

 הדיגום
 הערות תאריך דיגום פרמטרים עיקריים/ חריגים דוגם

1 
נגר עילי מפעל 

 תכלת
 אקראי טקסטיל

מח' אכיפה 
 סביבתית

pH , EC, COD, Na, Cl, 
 סולפאטים

28.4.11 
חריגה בנתרן 

 וסולפאט 

 

 מאי .5

 תחום העיסוק שם המפעל מס
סוג 

 הדיגום
 הערות תאריך דיגום פרמטרים עיקריים/ חריגים דוגם

1 
אקרשטיין זרימה 

 לנקז
 אקראי בניה

מח' אכיפה 
 סביבתית

 ,ICPשמן מינרלי, כלורידים, 
pH 

15.5.11   

2 
גלישה מפתח ביוב 

 מפעל תכלת בשטח
 אקראי טקסטיל

מח' אכיפה 
 סביבתית

pH , EC, COD, Na, Cl, 
 סולפאטים

 חריגות בנתרן 15.5.11

3 
זרם   -שוחת ביוב 

 של מפעל תכלת
 אקראי טקסטיל

מח' אכיפה 
 סביבתית

pH , EC, COD, Na, Cl, 
 סולפאטים

15.5.11   

 

 יוני .6

 תחום העיסוק שם המפעל מס
סוג 

 הדיגום
 הערות תאריך דיגום קריים/ חריגיםפרמטרים עי דוגם

1 

גלישה מפתח ביוב 
בצומת הרחובות 
נפט המדע, על 

 רחוב המדע

 איגוד אקראי ניקוז
נתרן, כלורידים, שמן כללי, 

 COD, pHדטרגנטים אניונים, 
22.6.11 

חריגה ב: נתרן, 
PH ,צח"כ ,

 כלורידים

 

 יולי .7

 תחום העיסוק שם המפעל מס
סוג 

 הדיגום
 הערות תאריך דיגום יקריים/ חריגיםפרמטרים ע דוגם

1 

נגר עילי משטיפה 
של דשן שנשפך 
במפעלי תובלה, 

 זרימה לנקז

 איגוד אקראי ניקוז
אמוניה, חנקן קלדהל, 

 ,CODניטראטים, זרחן כללי, 
pH 

14.7.11   

2 
שפכים ממוצא נקז 

 בזק
 איגוד אקראי ניקוז

pH, COD, BOD,  שמנים
ושומנים, כלורידים, אמוניה, 

ולפידים, ניטראטיםס  
14.7.11   

3 
שפכים שהוזרמו 
לנקז בזק רח' 

 11הבנאים 
 אקראי ניקוז

מח' אכיפה 
 סביבתית

  -כלורידים, סריקת מתכות ב 
COD, pH ,ICP 

28.7.11 
חריגות ב: 

, PHכלורידים, 
 צח"כ, נתרן
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 אוגוסט .8

 תחום העיסוק שם המפעל מס
סוג 

 הדיגום
 הערות תאריך דיגום פרמטרים עיקריים/ חריגים דוגם

1 

נגר עילי ממפעל 
בית מיכאל )יצור 

בלוקים( רח' 
 ההדרים

 אקראי בניה
מח' אכיפה 

 סביבתית
 ,TS, CODמוליכות חשמלית, 
pH 

17.8.11 
חריגה במוצקים 

 המרחפים

 איגוד אקראי   נקז אלת"א 2
מוליכות, ניטראט, אמוניה, 

 ,pH, TSSכלורידים, נתרן, 
BOD, COD 

21.8.11   

 מורכב מזון גבינות הכפר 3
תאגיד 
 יובלים

COD, TSS, Na,  שמנים
 ושומנים, כלורידים

16.8.11 
 ,TSSחריגה ב: 

COD שמנים ,
 Naושומנים ו 

 מורכב קוסמטיקה א.ל. ארמן 4
תאגיד 
 יובלים

Na,  שמנים ושומנים, שמן
 ,COD, S ,מינרלי, כלורידים

P, N,  
15.8.11 

, CODחריגה ב: 
שמנים ושומנים, 

 שמן מינרלי, 

 מורכב ציפוי מתכות אילגון מ.צ.פ.ה 5
תאגיד 
 יובלים

, ICP -סריקת מתכות ב
 PHכלורידים, 

 חריגה בבורון 8.8.11

 מורכב מזון סולבר אשדוד 6
תאגיד 
 יובלים

, PH, כלורידים, COD, TSS, 
B,Na, שמנים ושומנים, S, N 

 חריגה בסולפידים 3.8.11

 מורכב טקסטיל תכלת 7
תאגיד 
 יובלים

Na, S, SO4, COD, TSS, 
PH, כלורידים 

4.8.11   

 מורכב קוסמטיקה אינטרקוסמא 8
תאגיד 
 יובלים

Na,  שמנים ושומנים, שמן
 ,COD, S ,מינרלי, כלורידים

P, N,  
11.8.11 

חריגה בכלורידים 
 ובנתרן 

 

 ספטמבר .9

 תחום העיסוק שם המפעל מס
סוג 

 הדיגום
 הערות ריך דיגוםתא פרמטרים עיקריים/ חריגים דוגם

 מורכב פרמצבטיקה טבע  1
תאגיד 
 יובלים

BOD, COD, TSS,  שמנים
 ושומנים, כלורידים, סולפאט

22.9.11   

 

 

 אוקטובר .21

 תחום העיסוק שם המפעל מס
סוג 

 הדיגום
 הערות תאריך דיגום פרמטרים עיקריים/ חריגים דוגם

 איגוד אקראי טקסטיל תכלת 1
Na, COD, TSS, SO4, S 

טים אניוניםדטרגנ , PH, 
 AOX ,מוליכות

26.10.11   

 איגוד אקראי קוסמטיקה אינטרקוסמא 2

Na, COD, TSS, BOD, 
TSS שמנים ושומנים, PH, 
 ,PH ,שמן מינרלי, כלורידים

 מוליכות

26.10.11 
חריגה ב: נתרן, 

 כלורידים ומוליכות 

   26.10.11 מוליכות ,PH ,כלורידים ,Na איגוד אקראי גזים מקסימה 3

 איגוד אקראי פרמצבטיקה טבע 4
 ,ICP -סריקת מתכות ב

COD, BOD,TSS,PH,N ,
 כלורידים

9.10.11   
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 נובמבר .22

 תחום העיסוק שם המפעל מס
סוג 

 הדיגום
 הערות תאריך דיגום פרמטרים עיקריים/ חריגים דוגם

1 
שפכים ממפעל 

 תכלת
 איגוד אקראי טקסטיל

סולפאט, מוליכות חשמלית, 
 ,AOXכים, דטרגנטים ר
COD,TSSנתרן ב ,- ICP 

11/3/2011 
חריגות ב: נתרן, 

סולפאט, מוליכות, 
PH 

2 
שפכים ממפעל 

 סולבר
 איגוד אקראי מזון

, BOD, COD,TSSסולפאט, 
, שמנים ושומנים, ICP -נתרן ב

 כלורידים
11/3/2011   

3 
תשטיפים ממפעל 

 אולשק
 אקראי מחזור פסולת

מח' אכיפה 
 סביבתית

 חריגות בכלורידים ICP 11/8/2011 -סריקת מתכות ב

4 
נגר עילי ממפעל 
רדימיקס ברח' 

 הפלדה
 אקראי בטון

מח' אכיפה 
 סביבתית

שמן מינרלי, מוליכות חשמלית, 
 ,TSSכלורידים,  ICP -נתרן,ב

pH 
11/24/2011 

ו  TSSחריגות ב : 
PH 

 

 דצמבר .21

 תחום העיסוק שם המפעל מס
סוג 

 הדיגום
 הערות תאריך דיגום עיקריים/ חריגים פרמטרים דוגם

1 
שפכי מכבסת חיש 

 צח
 איגוד אקראי מכבסה

, PH, CODכלוריד, נתרן, 
דטרגנטים אניונים ונויונים, 

TSS, VOC'S 
27.12.11   

 איגוד אקראי מזון מחלבות המכבים 2

צח"ב, צח"כ, כלורידים, נתרן, 
שמנים ושומנים,ערך הגבה ) 

pHמוליכות ,) 
18.12.11 

ריגה בנתרן ח
 ובמוליכות

 

 

 מפעלים עיקריים שטופלו או נבדקו במהלך השנה בהיבט שפכים / נגר עילי 

 

 . 1122מופיעים המפעלים שהיו במרכז הפעילות בתחומים אלה בשנת : 16מספר  טבלהב

 נושא מטופל תחום עיסוק המפעל מקום המפעל
 שפכים ציפוי מתכת אשדוד אילגון מצפא

 שפכים, נגר עילי ייצור מוצרים קוסמטיים אשדוד ארמןא.ל 
 שפכים זיקוק נפט אשדוד פז בית זיקוק אשדוד

 שפכים ייצור חלב וגבינה אשדוד גבינות הכפר
 שפכים, נגר עילי השבת עופרת ממצברים/התכת עופרת אשדוד הקורנס
 שפכים מוצרי מזון אשדוד התקוה

 שפכים ייצור ברזים )יציקה, חריטה, ציפוי( אשדוד חמת
 שפכים, נגר עילי איסוף והתכת מתכות  אשדוד יהודה פלדות
 שפכים קוסמטיקה אשדוד אינטרקוסמא

 שפכים פרמצבטיקה אשדוד טבע
 נגר עילי בטון אשדוד רדימיקס

 שפכים הפקת חלבון וסוכרים מפולי סויה אשדוד סולבר
 שפכים שינוע תזקיקי דלק )מיכלים( אשדוד פי גלילות

 שפכים מוצרי היגיינה אישיתייצור  פץ חייםח פאלאס
 שפכים בדיםה, כביסה ואשפרה של צביע אשדוד תכלת
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 מכוני טיפול בשפכים )מט"שים(

 מט"ש אשדוד )אשדוד(

 5,111 -מ"ק שפכים ליום, מתוכם כ 32,111-46,111-בכמות של כמט"ש אשדוד קולט את שפכי העיר אשדוד 

מנפח כלל השפכים המגיעים למט"ש. אין למט"ש אשדוד  25-11% -כהווים הממ"ק/יום הם שפכים תעשייתיים 

 תורמי שפכים חקלאיים. 

שלושה המורכבת מ", carouselאנוקסית בתצורת "-אירוביתקונבנציונלית המט"ש הוא מערכת בוצה משופעלת 

בוצה  ולכיעשניונית,  כ"א בסה"כ, כולל טיפול קדם, הצללת בוצה מ"ק 21,111אירוביים/אנוקסיים בנפח מודולים 

 ק לשימוש חקלאי.  ולי, וסה באמצעות צנטריפוגהטי, סחמעכלים( 1) אנאירובי

 קולחי המט"ש שניונית טובה בדרך כלל, עם אפשרות להכלרה.איכות 

רוב קולחי המט"ש מיועדים להשקיה חקלאית, והם מוזרמים למאגר משתמשי קולחי אשדוד )"מאגר 

 חקלאי. המשתמשים"( וממנו לשימוש 

 ניצול מספיק של המים, מתבצעת הזרמת קולחים לים )באישור(, דרך המוצא הימי של המט"ש.  כאשר אין

מושפעים מאד . מבחינת עומסים אורגניים, עומסי חנקן ועומסי מלחיחסית שפכים קשים  השפכים הגולמיים הם

 ,כמויות גדולות של מתכותעתים לומכילים מתאפיינים בחריגות רבות בערכי המוליכות וההגבה ו מהתעשיה

 חומרים אורגניים נדיפים, ונגזרות שמן מינרלי. 

ה בעקבות הגבר, בעיקר 1122שנת במהלך  המשיכו להתמתןהחריגות והתנודתיות של השפכים הנכנסים למט"ש 

 .   והקמת מתקן קדם במפעל סולבר האכיפה הסביבתית משמעותית של

מקד בנסיון לצמצם את ההשפעה השלילית של רכיב שפכי התעשיה בכלל הטיפול במפעלים במסגרת האיגוד מת

 השפכים הנכנסים למט"ש.

סיימה חברת "ניטרון" חמש שנים בהן שימשה כמפעילת המט"ש והוחלפה באופן מלא ע"י  1122שנת תחילת ב

יד על מנת המעבר התאפיין בהשקעות מאסיביות של התאג תאגיד המים והביוב של עיריית אשדוד."יובלים", 

מצב המט"ש  1122באמצע שנת  .להחזיר את המט"ש לפעילות תקינה ומלאה, תוך הכנה לשידרוגו המחוייב

 .  עד כדי השלמת חוסרים וליקויים שהיו בעבר ביחס לשנים הקודמות השתפר מאוד

 האיגוד מלווה את הפעילות במט"ש באמצעות דיגומים, סיורים תכופים ודו"חות ביקורת. 

 

 שג"ב )מועצה איזורית נחל שורק(מתקן נ

מ"ק ליום של ביוב סניטרי בעיקרו, המגיע ממועצה  5,511 – 6,511 מתקן נשגב מטפל בספיקת שפכים נכנסת של

 שורק, ישובי המועצה האזורית גדרות, נחל מקומית גדרה, מועצה מקומית בני עי"ש, ישובי המועצה האזורית

 רה".בסיס תל נוף, ומתחם "זרעים גד קדרון,

ממפעל "פאלאס" למוצרי כן , ובמספר יישובים שפכים שאינם סניטריים מגיעים כיום למתקן מרפתות מחלוב

 היגיינה אישית בקיבוץ חפץ חיים. 

שפכי הרפתות נבדקו ע"י האיגוד והם חורגים בפרמטרים של עומס אורגני, חנקן ומוצקים, כצפוי משפכי רפתות 

בכל קיים תקני, ובעל יעילות נמוכה,  איכותם בעתיד המיידי )טיפול קדם ובלי יכולת מעשית לשנות הרבה את

באר  )מתקן טיפול בפסולת חקלאית(מטב"ח  הפעלתעם  כות משמעותי צפוי רק בעוד כשנההרפתות; שיפור אי

 . טוביה
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בנפח  יאקסטנסיבאגן שקולחיו מוגלשים למ"ק,  33,511מערך הטיפול של מתקן "נשגב" מורכב מאגן איוור בנפח 

משטח האגן. שאר האגן  71% -מ"ק. שיטת האיוור באגן האיוור היא בעבוע אויר בכל עומד המים, בכ 475,111

מותקנים, על פני שטח מים מצומצם, אספירטורים המחדירים אויר לעומק  אקסטנסיביללא אוורור. באגן ה

       המים.

, על מנת לנסות ליצור זרימה ולשפר בכך את נוספים וור ולבריכת הליטוש מערבליםיהוספו לאגן הא 1121בשנת 

התהליך הביולוגי בשני האגנים. הביצוע לא היה מתואם ומתוכנן תהליכית, ולכן עדיין קולחי מערך הטיפול של 

 .  , והמתקן מדיף ריחות עזים ובלתי נעימים"נשגב" הם בדרך כלל באיכות גרועה ביחס לגודל ופוטנציאל המערכת

. התוכנית 1118ית לשדרוגו של המתקן לקראת שני העשורים הבאים, הושלמה ואושרה כבר בשנת תוכנית ראשונ

 מ"ק/יום.  24,111 -לספיקה של כ SBRכוללת מט"ש מודרני בתצורת 

 .י ביצועהתוכנית לא התקדמה לשלב  1119-1122השנים במהלך 

 

 )מועצה איזורית ברנר( עמב"רמט"ש 

ברנר  מועצה אזוריתחילה פעולתו הסדירה של מט"ש עמב"ר, הנמצא בתחום הסתיימה בנייתו והת 1121בשנת 

שפכי רוב הישובים במועצה האיזורית ברנר, ביחד עם שפכי קרית עקרון, מזכרת יום של /"קמ 9111 -כומטפל ב

  .מושב בית גמליאלו בתיה

בתרחיף.  ביומסה מקובעת בהמשל, כיםזרחן נמוו י חנקןלייצור קולחים שלישוניים עם ריכוזהמתקן הוא מט"ש 

הבוצה העודפת מעוכלת אירובית ונסחטת  .UV -ת מושגת באמצעות סינון בדים וחיטוי בשלישוני רמה

 בצנטריפוגה.  

 לאיכות הסביבהותוך תיאום עם איגוד ערים האיגוד עוקב, ביחד עם משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, 

  .פעילות המתקןאחרי דרום יהודה, 

 

 לטיפול בשפכים מקומייםים מתקנ

 כללי

במרחב הכפרי של האיגוד קיימים מתקנים קטנים, חלקם זמניים, המשמשים לטיפול בשפכים של יישובים שלא 

 התחברו למכון מרכזי. 

האיגוד עוקב אחר תפעולם התקין של המתקנים האלה ובודק, בתדירויות שונות לגבי כל מתקן, את איכות 

 הקולחים. 

 

 לים )מועצה אזורית חבל יבנה( מתקן ניר ג

בניר גלים בריכות חימצון במתכונת המקובלת של שתי בריכות שיקוע )אחת בפעולה + אחת בניקוי(, בריכת איוור 

את שפכיו הסניטריים של המושב, את שפכי איזור התעשיה ניר גלים  יםללוובריכת ליטוש. השפכים הנכנסים כ

 באיזור מחלף אשדוד.  של ניר גליםד( ואת שפכי איזור התעשיה )הצמוד לאיזור התעשיה הקלה של אשדו

 , מוזרמים להשקיה, תוך מיהול עם מי מאגר משתמשי קולחי אשדוד.  משתנהקולחי המתקן, באיכות 

 האיגוד עוקב אחרי תפעול המט"ש באמצעות דיגום.
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 מתקן בני דרום )מועצה אזורית חבל יבנה(

. כמות השפכים קטנים פקולטטיבייםום ומטפל בהם באמצעות אגנים המתקן מקבל שפכים ממושב בני דר

 מזערית, והקולחים מוזרמים להשקיה תוך מיהול עם מי מאגר משתמשי קולחי אשדוד.

 

 )מועצה אזורית חבל יבנה( זכאי-מתקן בן

ל לטפל ב המתקן יכו. ומרום צופיה הטיפול החדש בשפכי בן זכאימתקן  באופן שוטף פעל כבר 1121במהלך שנת 

 .21:21. איכות הקולחין יוצאת ברמה שלישונילטיפול וצה משופעלת המתקן הוא מערכת במ"ק/יום.  111-311

 האיגוד עוקב אחר פעילות המט"ש באמצעות סיורים ודיגומים.

 

 מתקן קבוצת יבנה )מועצה אזורית חבל יבנה(

טיפול מתקן  שביניהן, וליטוש בסוף( מערכת משולבת של בריכות )שיקוע בהתחלהבנוי ממתקן קבוצת יבנה 

. המתקן מטפל בשפכים סניטריים מקבוצת יבנה, קמפוס גבעת וושינגטון, ומוסד חינוכי מקובעת  ביומסה בשיטת

הסמוך למט"ש, ומשפכים לא סניטריים מרפת הקיבוץ, מפעל חמוצים, מכבסה, ומפעל ביצי רבייה. סה"כ ספיקת 

 מ"ק ליום.  611 -השפכים היא כ

שפכים האופיינים בכניסה למתקן הם בעלי עומס אורגני גבוה מעט, ובמליחות גבוהה בשל תורמי השפכים ועל ה

 רקע המליחות הגבוהה של מי הרשת של הקיבוץ.

להרחקה  1119איכות קולחי המתקן לרוב טובה, פרט לריכוזי מוצקים החורגים מהתקן. המתקן שודרג בסוף שנת 

 מוגברת של מוצקים. 

 

 כפר אביב וגן הדרום )מועצה איזורית גדרות(  מתקן

מ"ק ליום.  511 -בלבד של כ-)שני תאים( בספיקה סניטרית SBRשפכי שני המושבים מטופלים במתקן בתצורת 

 המתקן נמצא בשטח מושב כפר אביב. 

 . קולחי המתקן משמשים להשקיה.  סבירההמתקן מתפקד ברמה 

 

 

 2992יעדים לשנת 

 של המעקב אחר תפקוד מתקני הטיפול בשפכים, כולל איכויות השפכים והקולחים. שיפור ומיסוד נוסף .2

 סיוע בשיקולי תכנון של שדרוג מתקנים קיימים והקמת חדשים. .1

 מעקב אחר איכות השפכים הגולמיים באשדוד. .3

 .בכל הרשויות רחבת יריעת המפעלים המטופליםה .4

 מציאת פתרון לשפכים הבאים ממקורות חקלאיים. .5

 ים המחוברים למט"ש עמב"ר )גבעת ברנר( ולמט"ש נשג"ב )נחל שורק(.סקר עסק .6
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 תכנון סביבתי

 

פעילות איגוד ערים לאיכות הסביבה בתחום התכנון הסביבתי מתמקדת בעבודת האיגוד עם הוועדות 

לתכנון ובנייה. המתכנן הסביבתי של האיגוד משתתף בישיבות הוועדות המקומיות והמרחביות כנציג 

של המתכנן לייעץ  השר לאיכות הסביבה ומביע את עמדתו בכל נושא שקשור לאיכות הסביבה. תפקידו

לוועדות התכנון, לשמור ולהגן על האינטרסים הסביבתיים כפי שהם באים לביטוי בתכניות מתאר, 

תכניות מפורטות ותכניות להיתרי בניה של אזורי תעשיה, מפעלים, מחסנים, מתקנים הנדסיים, מבני 

 חיים, מבני ציבור ומגורים.-משקי בעלי

עשיה או במתקני תשתיות, וכל תכנית אחרת שוועדת תכנון סבורה כל תכנית בנייה הקשורה באזורי ת

ידי אנשי המקצוע באיגוד. כל -שעשויה להיות לה השפעה על הסביבה או רגישות סביבתית נבדקת על

מפעל המבקש להצטרף לאחד מאזורי התעשייה בשטח האגוד נדרש להשתמש באמצעים הטכנולוגיים 

 על מנת לעמוד בדרישות הסביבתיות.   (best available technology)הזמינים הטובים ביותר 

פרויקטים מורכבים נדרשים לעיתים להכנת "תסקירי השפעה על הסביבה" או "חוות דעת סביבתית". 

 אלו דוחות שמטרתם לנסות ולהעריך את ההשלכות הסביבתיות של הפרויקט בשלב תכנוני מוקדם.

 

 אשדוד

 בדיקת היתרי בנייה

תכניות להיתרי בנייה. בין התרי הבניה  221-נבדקו בשטח וניתנו הערות תכנון לכ  1022במהלך שנת 

ציבור, מבני מגורים, ואנטנות סלולריות. -תעשיה, מרכזים מסחריים, תחנות דלק, מבני-שנבחנו היו מבני

ן ותעודת גמר. בי 4במידה והיו הערות משמעותיות, נבדקו המבנים לאחר גמר הבנייה לפני מתן טופס 

 הפרויקטים המשמעותיים שטופלו בהליך של היתר בנייה:  

  כולל בדיקת פרשה טכנית לאיכות סביבה וסקר סיכונים. –מיכלי גפ"מ בשטח פז בית זיקוק 

 כולל בדיקת פרשה טכנית לאיכות סביבה וסקר סיכונים. –מיכלי תזקיקים בשטח פז בית זיקוק 

 כולל בדיקת מסמך חוות דעת סביבתית –זיקוק  מתקני ייצור: פצ"ק, מז"ג ומה"ד בשטח פז בית. 

  תחנת קוגנרציהII  כולל בדיקת מסמך חוות דעת סביבתית –בשטח פז בית זיקוק. 

  )בריאותי שהוכן -בהמשך למסמך בדיקה סביבתי –מתקן התפלה )היתרי בנייה בחלק היבשתי

 .לתכנית המפורטת

 

 ותכניות מתאר:נבדקו וניתנו הערות תכנוניות לתכניות מפורטות 

  המשך טיפול בעדכונים שהתקבלו לתכנית  -תכנית אזור התעשייה הדרומי. 

  התייחסות לסקר עצים, שינויים ועדכונים בתכנית –תכנית הרובע המיוחד. 
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 יישום מדיניות תכנונית בנושא חומרים מסוכנים

ים בהתאם למדיניות האיגוד בוחן בקשות להיתרי בנייה לעסקים ומחסנים העוסקים בחומרים מסוכנ

התכנונית של עיריית אשדוד ואיגוד ערים. המגמה היא לבודד את הפעילות בחומרים מסוכנים מאזורי 

מ'  2100המגורים ומ"רצפטורים ציבוריים", ולהרחיקם לאזורי התעשייה שמיועדים לכך ומרוחקים מעל 

 מאזורי המגורים.

 הוועדות המקומיות "שורקות" ו"זמורה"

נבדקו בשטח וניתנו הערות לתוכניות להיתרי בנייה, תוכניות מפורטות, שימושים  1022במהלך שנת 

בשטח הוועדה המרחבית  21 -בשטח הוועדה המרחבית "שורקות", ו 11חורגים ותעודות גמר למבנים. 

"זמורה". בין התכניות שנבדקו וטופלו מצויים מבני תעשייה באזורי תעשייה קיימים, מבנים חקלאיים 

 דול בעלי חיים,  מוסדות ציבור, גני אירועים ותחנות דלק.לגי

 

 אכלוס אזורי התעשייה בשטחי המועצות האזוריות

בהתאם להוראות התכניות המפורטות, החלות באזורי התעשייה השונים, האיגוד קיים תהליך של בדיקת 

הצפויה, והעביר העסקים המעוניינים להיכנס לאזורי התעשייה השונים מבחינת השפעתם הסביבתית 

לרשויות את המלצתו אם לקבל את העסקים לאזור התעשייה ובאילו תנאים. לשם כך נעשה שימוש 

בשאלון סביבתי וסיורים במפעלים )במידה ומדובר במפעל המבקש להעתיק את מיקומו מאזור אחר 

 בארץ(. 

 

 אסבסט

אלמנטים בנויים של אסבסט צמנט אנחנו  מנחים את וועדות התכנון בדבר הכללת תנאים בנושא פרוק 

בהיתרי בניה שכוללים הריסה או בניה במבנים קיימים שמכילים אסבסט צמנט. בכל פנייה שהייתה 

 –לאיגוד בנושא אסבסט, נערכה בדיקה בשטח וניתנה חוות דעת לגבי אופן הטיפול המומלץ באסבסט 

 פעולת תחזוקה מתאימות או פרוק ופינוי.

 

 (GIS)מערכת מידע גיאוגרפי 

. המערכת משמשת כלי תכנוני וכמאגר מידע המשרת את GISנמשך הפיתוח של שכבות הנתונים במערכת 

 פי הצורך. -ידי הפקת מפות נושאיות על-כל הרכזים באיגוד על
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 : משקי בעלי חיים.2 מפה מספר
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וריים בסביבת אתר פסולת רתמים.: מיפוי של קרקעות מזוהמות ומוקדי זיהום היסט3מפה מספר 
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 קרינה בלתי מייננת

דוחות מדידת קרינה בקרבת אתרים סלולריים, ובקרבת שנאים ומוקדי שדות  24ערכנו   1022בשנת 

אנטנות  11אנטנות סלולריות ) 102מגנטיים בתדר רשת החשמל. סך הכול בתחומי האיגוד נמצאות 

ת שנערכו סביב אנטנות סלולריות, רמות הקרינה הסביבתית (. במרבית הבדיקו1022חדשות נוספו במהלך 

כאחוזים בודדים מהתקן הסביבתי.  במדידות של שדות מגנטיים בתדר רשת החשמל,  –היו נמוכות 

נמצאו חריגות במספר מקרים. בהתאם, הוצאנו הנחיות לצמצום החשיפה של הציבור לשדות המגנטיים 

 באותם מקומות. 

למצב בתדר שידורי הרדיו, המלצות המשרד להגנת הסביבה לחשיפה לשדות מגנטיים יש לציין כי בניגוד 

 בתדר רשת החשמל אינן מגובות עדיין בתקנות מתוקף חוק הקרינה הבלתי מייננת. 

 

  2102יעדים לשנת 

 קידום בנייה ירוקה בתכניות מפורטות ובהיתרי בנייה. .2

 החולות.ליווי סביבתי של הפיתוח בדרום אשדוד ופארק  .1

 יישום מדיניות האיגוד לתכנון מושכל של תעשייה ותחנות כוח, תוך שמירה על איכות האוויר באזור. .1

 המשך פיקוח על מוקדי השידור הסלולריים. .4

יישום מדיניות האיגוד ועיריית אשדוד בתחום צמצום הסיכונים הנובעים מאחסון חומרים מסוכנים  .1

 באזורי התעשייה ובעורף הנמל.

 .ים בתסקירים סביבתיים במידת הצורךיסקרי קרקע וסקרים אקוסטשילוב  .6

 .GIS-מיפוי מפורט של תוצאות סקרי קרקע ב .7
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 מדיה חברתית
 

 אתר האינטרנט הכללי של האיגוד 

. אתר זה נוח www.env.co.ilשודרג ועוצב מחדש אתר האיגוד ועלה לאוויר בכתובת חדשה  1122בתחילת שנת 

והנושאים המוצגים בו ן הפעילויות מבחינת אופן תצוגת המידע והן מבחינת ההתמצאות הנוחה לגולש במגוו ונגיש 

אקולוגיה, לחימה במזיקים, והמטופלים על ידי האיגוד להלן: אויר, רעש, חינוך והסברה, פסולת ומיחזור, אגרו

 חומרים מסוכנים, פניות הציבור, רישוי עסקים ותכנון סביבתי., תעשייה מים, שפכים,

 

 

 אתר מידע סביבתי וחוק חופש המידע

ליין שברשותן, נכנסו לתוקף -רשויות לפרסם לציבור מידע סביבתי עדכני און תקנות חופש המידע המחייבות

הרשויות המקומיות בישראל. תקנות אלה חלות גם  152תחולנה על כל  1121וממרס שנת  1121באופן חלקי בשנת 

 .www.igud.info , האיגוד מפרסם את המידע הסביבתי שברשותו באתר שכתובתו1121החל משנת  :על האיגוד

אגפי ברשות שיוביל את איסוף המידע, ויבנה פלטפורמה -תחומי ובין-לכל רשות להקים צוות בין האיגוד המליץ

 ליין לתושבים כמתחייב בתקנות. -ממוחשבת אינטרנטית להצגת המידע און

איכות האוויר, מפגעי רעש, מפגעי קידוחי עפר, נזילות איכות המים,  : המידע הנדרש לפרסום הינו בנושאי

בשטחי ציבור, מפגעי כלבים וכלבים משוטטים, פריסת אנטנות סלולאריות, גגות חשמל  מזהמים לקרקע, לכלוך

 .ועוד סביבה  סולארי, מיקומי אנטנות מוסתרות, מיקומי אנטנות של מדי המים, אתרי מכלי המחזור, מפגעי 

 

 

 

http://www.env.co.il/
http://www.igud.info/
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 האוויראתר איכות 

מאפשר לתושבים לדעת  את מצב איכות  האוויר בכל  env.org.ilwww.האתר מא"ה )מדד איכות אויר( בכתובת: 

מתחנות  רניטור האווי שוטפות של מדידות תוצאותו דו"חות שנתיים של האיגודבאתר  מפורסמים רגע נתון. 

 האיגוד השונות : אשדוד, בניה, גדרה, גן יבנה ,יסודות )נחל שורק( וחבל יבנה .

 
 

 
 

 

 Facebookעמוד חברים ברשת החברתית 

המעגלים של תושבים הנחשפים לנושאי הסביבה והעלאת מודעות לתכנים סביבתיים, במטרה להרחיב את 

לי ובמרחב החיים, יצר האיגוד דף פרופיל באתר וירטואוחברתיים ומקיימים המתרחשים בו בזמן המרחב ה

כוללים כתבות בנושאי לדף הפרופיל העדכונים אשר מעלה האיגוד הפייסבוק וכיום הוא מונה כאלף חברים. 

חברתיים בתחום האיגוד ושיתוף -סביבתיים םלאירועיסביבה, עדכונים מאתרי האינטרנט של האיגוד, הזמנות 

 בתמונות וחומרי הסברה שונים.

 YouTubeערוץ סרטונים באתר 

עם הפקתם של שני סרטוני האנימציה בנושאי מיחזור וצרכנות נבונה )ראה פרק "מיחזור"( יצר האיגוד ערוץ 

 רים סביבתיים. ובו רשימת צפייה של סרטונים בעלי מס YouTubeבאתר שיתוף הסרטונים ייחודי 

 
 1021שנת יעדים ל

 .במדיות הדיגיטליות השונות. הרחבת מעגל הגולשים 2

 . מתן מידע אמין ונגיש לתחומי פעילות האיגוד.1

 . קידום האתרים ותכניהם ברשתות חברתיות.3

http://www.env.org.il/
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