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דבר היו"ר
דו"ח זה מסכם את השנה הראשונה בה אני מכהן כיו"ר האיגוד.
אני רואה את תפקידי ,יחד עם חברי מועצת האיגוד ,להתוות מדיניות ולאפשר לצוות העובדים המקצועי
של האיגוד ,בראשותה של המנכ"לית ד"ר ענת רוזן ,להוציא מן הכוח אל הפועל את מדיניות מועצת
האיגוד ולבצע את מלאכתם המקצועית.
אני רוצה להודות לחברי במועצת האיגוד ,נציגי  8הרשויות החברות בו ולראשי הרשויות.
תודה מיוחדת לאלי אסקוזידו – גזבר האיגוד ,דורון שידלוב ,חיים אמסילי ויעקב פלאצ'י– חברי ההנהלה.
תודה לכל חברי הוועדות במועצת האיגוד ,ליועמ"ש ולרואה החשבון.
בשנה הראשונה שמתי לי למטרה לרכז פעילות בשמירה על הנחל והים .יזמנו אירוע גדול לגולשים על מנת
לקרב אותם לנושאים הסביבתיים ,הגולשים הם שותפים שלנו .האירוע היה במסגרת תערוכה בנושא הים
והסביבה שהתקיימה במשך מספר חודשים בבית אריה קלנג.
בשנת  2020שמתי לי למטרה להפחית את השימוש בכלים חד פעמיים בכל משרדי הרשויות החברות
באיגוד .אנו באיגוד כבר מיישמים מדיניות זו בבחינת "נאה דורש ונאה מקיים".
אני מברך את חברי למועצה ואת צוות העובדים להמשך עשייה והצלחה.

בכבוד רב,
יורם סויסה
יו"ר האיגוד.

א

פתח דבר
אני שמחה להגיש את דו"ח פעילות .2019
הדו"ח משקף את הפעילות הענפה ,המקצועית והרב גונית של עובדי האיגוד.
צוות האיגוד נותן שירות מקצועי ,אמין ומהיר לתושבים ,לרשויות החברות באיגוד ,למשרדי הממשלה,
לחברות וגופים פרטיים.
בכל שנה גוברת המודעות הסביבתית הן של הציבור והן של מקבלי ההחלטות ואנו עומדים ברמת שירות
גבוהה.
אני רוצה להודות לחברי מועצת האיגוד בראשותו של יורם סוויסה ,לאלי אסקוזידו – גזבר האיגוד,
לחברי הנהלת האיגוד ,לחברי הוועדות ולראשי שמונה הרשויות החברות באיגוד על התמיכה ,האמון
והגיבוי.
תודות והערכה לצוות העובדים האיכותי .יישר כוח לכל אחת ואחד מחברי הצוות – אורי מורלי ,ד"ר איתי
מירז ,ברקת בוטויניק-בקמן ,בתאל פרלמן ,גד עפר ,ג'ני לוריא ,דורון להב ,חנה קגנובסקי ,מרב יגר ,סיגל
גדז' ,סלבי דהן גואטה ,קרולין סודרי ורות ויינרוב.
בשנת הדו"ח ובהתאם למדיניות המשרד להגנ"ס הרחבנו את הפעילות בנושאי פסולת ,הן בבחינת החינוך
והן בבחינת הייעוץ והסיוע לרשויות
זה המקום להודות גם למשפחת הפרויקטורים – שהם השגרירים שלנו בחינוך :בטי כהן ניקסון ,יפעת
וינרב ,מיכל לוי פרץ ,שירה רשף ,איילת טפיארו ,יעל ברוכים וענת דרור.
הוצאתו לאור של דו"ח זה התאפשרה בזכות כתיבת הפרקים המקצועיים ע"י הרכזים המקצועיים ועבודת
העריכה וההפקה של סיגל גדז'.

ב

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

224,600

תושבים

 50.00קמ"ר

בני עי"ש

7,000

תושבים

 0.90קמ"ר

ברנר

8,100

תושבים

 30.00קמ"ר

גדרה

28,100

תושבים

 11.50קמ"ר

גדרות

5,200

תושבים

 13.30קמ"ר

גן יבנה

23,800

תושבים

 10.60קמ"ר

חבל יבנה

6,900

תושבים

 28.70קמ"ר

נחל שורק

9,500

תושבים

 28.00קמ"ר

סה"כ

313,200

תושבים

 172.90קמ"ר

תחום שיפוט האיגוד הוא תחום שיפוטן של הרשויות הללו .שטח האיגוד משתרע על  173קמ"ר וכולל כ-
 313,200תושבים.
תפקידי האיגוד וסמכויותיו הם לפעול ,ככל הדרוש ,לשמירה על איכות הסביבה ולמניעת מפגעים בתחום
האיגוד ובכלל זה:
 .1לנקוט א מצעים למניעת זיהום האוויר והמים לרבות איכות מי התהום ,מים עיליים ומי מאגרים,
הים ,החוף והקרקע ולפעול למניעת רעש ומפגעים לאדם ,לצומח ולבעלי החיים ,לערכי טבע ,לנוף,
למשאבים טבעיים ,לרכוש ולכלכלה.
 .2פיקוח ובקרה על פליטת מזהמים מאתרי תחנות כח ,בתי זיקוק ומפעלים מזהמים אחרים ,לרבות
הקמת תחנות ניטור.
 .3מתן ייעוץ סביבתי לוועדות התכנון הפועלות בתחום האיגוד ופיקוח על ביצוע תכניות פיתוח ובניין,
תוך שמירה על איכות הסביבה.

ג

חברי מועצת האיגוד
מדיניות האיגוד נקבעת על ידי מועצת האיגוד בה נציגים מכל הרשויות החברות באיגוד .מועצת האיגוד
בשנת  2019הייתה מורכבת מהנציגים הבאים:

יורם סויסה

נציג מועצה מקומית גן יבנה ויו"ר האיגוד.

אלי אסקוזידו

ראש מועצה אזורית נחל שורק וגזבר האיגוד.

יוסי קנדלשיין

ראש מועצה אזורית גדרות.

דורון שידלוב

ראש מועצה אזורית ברנר.

יוני יהודה

נציג מועצה מקומית בני עי"ש.

גדי סימון

נציג מועצה אזורית חבל יבנה.

חיים אמסילי

נציג עיריית אשדוד.

יהודה שמג'ה

מנהל אגף תפעול מועצה מקומית גדרה .

יעקב פלאצ'י

מנהל אגף איכות סביבה ורישוי עסקים עיריית אשדוד.

מיקי אסולין

מנהל אגף תפו"ח ,נציג עיריית אשדוד.

עו"ד ג'ני ריינדוביץ

נציגת עיריית אשדוד.

עו"ד מירב ביטון

נציגת עיריית אשדוד.

מרקו אשכנזי

נציג עיריית אשדוד.

סיימון גדג'

רו"ח.

פרופ' ראובן לסטר (עו"ד)

יועץ משפטי.

ד

עובדי האיגוד

באיגוד  13עובדים:
ד"ר ענת רוזן

מנהלת כללית.

דורון להב

מנהל אגף הון אנושי וכספי ,איכות אוויר וחינוך.

ד"ר איתי מירז

מתכנן סביבתי ומנהל אגף תעשיות ותשתיות.

גד עפר

מנהל מחלקת תשתיות (פסולת ,לחימה במזיקים ,סביבה חקלאית ונחל)

חנה קגנובסקי

מנהלת מחלקת רישוי עסקים ותעשיות.

אורי מורלי

רכזת חינוך וקהילה.

בתאל פרלמן

רכזת חינוך וקהילה.

ברקת בוטויניק בקמן

רכזת שפכים ותעשיות.

מרב יגר

מנהלת מחלקת חינוך והסברה.

סיגל גדז'

עוזרת מינהלית.

סילביה גואטה

רכזת מיחזור ומערכות מידע.

קרולין סודרי

רכזת תחנות ניטור והסמכה.

ג'ני לוריא

רכזת רעש וחומרים מסוכנים.

רות ויינרוב

רכזת קרקעות ופניות ציבור.

ה

תקציר
איכות אוויר
המערכת המשודרגת כוללת  9תחנות ניטור ומרכז בקרה ממוחשב .המערכת מכוילת וממצאי הכיול מלמדים
על אמינות גבוהה בהפעלת מערכת הניטור .הנתונים מועברים בזמן אמת לגורמים הרלוונטיים ומתעדכנים
באתר האינטרנט .מערכת הניטור ומערך בקרת הנתונים הוסמכו לפי תקן  .ISO 17025מבחן ההסמכה
לשנתיים הבאות נערך בינואר .2020
צרכני הדלק הם המפעלים הגדולים .בעשור האחרון חלה ירידה דרסטית בשימוש במזוט ,בוצע מעבר לגז
טבעי והדבר בא לידי ביטוי גם במגמה של הפחתת מזהמים מהתעשייה.
בדיגומים לבנזן ,הנערכים ע"י המשרד להגנ"ס ,נמצא כי באזור התעשייה הצפוני יש ריכוזים גבוהים מאלו
הנמדדים באזורים אחרים בארץ .פעילות אכיפה של המשרד להגנ"ס ,על מספר מפעלים ,הובילה לירידה
בריכוזי הבנזן בשנת  ,2019לעומת הריכוזים שנמדדו בשנת  .2018פעילות האכיפה ממשיכה.
לכל המפעלים ,הטעונים היתר פליטה מתוקף חוק אוויר נקי ,יש היתר בתוקף.
בשנת  2019לא נמדדו אירועים מעל התקן ,לגופרית דו חמצנית ולא נמדדו אירועים מעל התקן של תחמוצות
חנקן .נמדדו מספר אירועי אבק דק מעל התקן היממתי ,כולם בזמן סופות אבק ואירועי אבק.
מדידות בתחנת הניטור התחבורתית ,ברחוב משה סנה באשדוד ,מצביעות על ריכוזי מזהמים נמוכים
מהתקנים .בסוף שנת  ,2019האיגוד החליט לסגור תחנה תחבורתית זו.

חומרים מסוכנים
במרחב האיגוד  194עסקים המחזיקים חומרים מסוכנים ,מהם  132בעיר אשדוד ו 62-ברשויות האחרות.
במהלך השנה אושרו  5היתרי רעלים חדשים ובוצעו  130סיורים ,מהם  107סיורים באשדוד ו 23-סיורים
מחוץ לעיר .באיגוד קיימת רשימה מלאה של כל סוגי החומרים והכמויות המצויים בידי עסקים אלו.
 8עסקים בתחום האיגוד פינו השנה  27,261טון פסולת מסוכנת לטיפול בנאות חובב .עיקר הפסולת פונתה
משלושת המפעלים :הקורנס ,אדמה (אגן כימיקלים) ופז"א.
במהלך השנה טיפלו כונני האיגוד ב  28אירועי חומרים מסוכנים ,בהשוואה ל 37-אירועים בשנת .2018
כונני האיגוד השתתפו בתרגילים ,הכשרות והשתלבו בהכנות הרשויות לשעת חירום.

חינוך והסברה
באיגוד קיים מרכז לחינוך סביבתי שפועל במסגרות פורמאליות ,בלתי פורמאליות ובמסגרות קהילתיות
שונות .צוות המרכז מנחה ומלווה מוסדות חינוך שונים ,מקיים השתלמויות וימי עיון ,מפיק חומרי למידה
והסברה ומקיים אירועים סביבתיים רבים .הפעילות במגוון נושאים –זיהום אויר וסביבה בריאה ,פסולת
ומיחזור ,משאב המים ,ים וחופים ,אנרגיה ,מגוון ביולוגי ,שמירה על חיות הבר ועוד ,למין הגיל הרך דרך
בתי הספר ועד כלל הציבור.
האיגוד מסייע לכל הרשויות בהגשת קולות קוראים לקבלת תמיכות.
ו

במהלך השנה הוסמכו  12גנים ירוקים וירוקים מתמידים ו –  21נוספים הגישו מועמדותם להסמכה .במהלך
השנה נפתחו השתלמויות ייחודיות לגני יער ולגני ים.
שלושה בתי ספר יסודיים הוסמכו כבתי ספר ירוקים ושבעה נוספים הגישו בקשה להתקבל לתהליך
ההסמכה .בשישה בתי ספר על יסודיים מתקיים מיזם "ים כחול ירוק".
כל שבע הבקשות לסיוע לרשויות המקומיות ,שהאיגוד הגיש במסגרת "קול קורא" לקידום החינוך ,אושרו.
האיגוד המשיך לפתח חומרי הסברה ומערכי פעילות וקידם את תפעול הפייסבוק והאינסטגרם.

לחימה במזיקים
האיגוד מטפל בעיקר בערוצי הנחלים הזורמים בתוך האיגוד באורך של  44ק"מ .בוצע ניטור שוטף וקבוע
בהתאם לממצאי הניטור הופעל קבלן ההדברה.
בסה"כ נשמרה רמת מטרדי יתושים נמוכה באיגוד לאורך כל השנה.
האיגוד הגביר את פעילות הפרסום והגברת המודעות ,בקרב הציבור הרחב ,למזיקים שונים.
הפרויקט הניסיוני להדברת יתושים בממשק הדברה בר קיימא ,ושמירה על מיגון המינים הביולוגי ,יושם
השנה בכל שטח האיגוד בהצלחה יחד עם רשות ניקוז לכיש שורק.

מיחזור ופעילות קהילתית
כל רשויות האיגוד קבעו את הסדר ההפרדה לפסולת האריזות.
מו"א חבל יבנה ומו"א נחל שורק חתמו על הסכם עם חברת אקומיוניטי לטיפול בפסולת אלקטרונית .שאר
הרשויות נמצאות בתהליך של מו"מ עם אחת משני הגופים המוכרים לטיפול בפסולת אלקטרונית .האיגוד
קיים כנס מקצועי לרשויות ,בנושא פסולת אלקטרונית.
בסיוע האיגוד ובתמיכת המשרד להגנ"ס ,נערכו השנה יוזמות סביבתיות קהילתיות במרבית הרשויות
החברות באיגוד.

נחל לכיש
אורכו של קטע נחל לכיש מגשר עד הלום ועד לשפך הים הוא  9.5ק"מ ,מתוכם קטע של  3.3ק"מ רטוב כל
ימות השנה .איגוד ערים עוקב אחר איכות המים ,בקטע הרטוב ,באופן שוטף .תוצאות הדיגום מתפרסמות
מידי שבוע באתר האינטרנט של האיגוד .איכות המים טובה מאוד.
מידי פעם יש תקלות הגורמות לתוצאות חריגות.
היערכות מראש מנעה אירועי תמותת דגים בנחל.
שנת  2019התאפיינה בהזרמות קולחים ממעלה הנחל ,ממאגרי תימורים וממט"ש קריית גת .התביעה
שהגישה עיריית אשדוד נגד המזרימים הסתמכה על חוות הדעת שהכין האיגוד.

ז

סביבה חקלאית
ברחבי האיגוד פועלות  18רפתות חלב 9 ,מס' רפתות לגידול עגלים לבשר 49 ,לולים ושני דירי צאן .האיגוד
פועל להסדרת כל העסקים בתחום החקלאי ברישוי עסק  -כדין.

פניות הציבור וחופש המידע
במהלך השנה התקבלו  357פניות ,לעומת  370בשנת  .2018מרבית הפניות ( )75%בתחום העיר אשדוד.
הנושאים העיקריים שמטרידים את הציבור הם :זיהום אוויר וריח ,רעש ,קרינה ופסולת.
במסגרת הטיפול בפניות נערכו  115סיורים 50% .מהפניות נבדקו מידית ותגובה נמסרה לפונה ,תוך יום
עבודה אחד בלבד.

פסולת
במהלך השנה אתר "רתמים" נשמר במצב סטטי – לא בער ולא גרם למפגעי ריח .הוצגה תכנית השיקום.
סקר בעירות חדש באתר א.א .עדיין לא פורסם .האתר במצב סטטי – ללא עשן ואינו גורם למפגעי ריח.
בתחום האיגוד פועלות שלוש תחנות למיחזור פסולת בניין ואין אף אתר מורשה לסילוק פסולת יבשה.
השנה האיגוד הפסיק בהדרגה את איסוף הסוללות המשומשות ופינוין .הרשויות המקומיות יפנו את
הסוללות המשומשות ,בכפוף לחוק פינוי פסולת אלקטרונית.

קרקעות מזוהמות ומי תהום
במהלך השנה בוצעו  19סקרים ופרויקטים .פינוי הקרקע המזוהמת ממתחם יונקס הושלם.

רישוי עסקים
במהלך השנה טופלו  104בקשות לרישיון עסק 91% .מהבקשות התקבלו מאשדוד.
 75%פריטי .C

רעש
האיגוד מטפל בתלונות מטרדי רעש הנגרמים ע"י מפעלים ,עסקים ,מוסדות ציבור ותחבורה ואינו מטפל
ברעש מגורמים פרטיים .במהלך השנה התקבלו  73פניות בנושא רעש 60 ,מהן בעיר אשדוד לעומת שנת
 ,2018בה התקבלו  97פניות בנושא רעש ,מהן  85באשדוד.

ח

שפכים ומט"שים
האיגוד חילק את התעשייה ל –  17סקטורים שונים כדי לבחון את הבעיות ולקבוע יעדי טיפול.
מסך  300הדיגומים ,שנערכו בעסקים באשדוד  55%היו תקינים 23% ,חריגים ו  22%אסורים .בדו"ח יש
פרוט להתפלגות לכל סקטור.
בשטח האיגוד שלושה מתקנים לטיפול בשפכים (מט"שים) גדולים ואזוריים וארבעה מט"שים מקומיים.

תכנון סביבתי
בעקבות תיקון  101לחוק התכנון והבניה חל שינוי באופן העבודה של מתכנן האיגוד בשלושה שלבים)1( :
שלב מסירת המידע )2( .שלב בדיקת התכן ו – ( )3ביקורת לאישור תעודת גמר .במהלך השנה בוצעו כ – 320
פעולות ברישוי באשדוד ,בהשוואה ל  200בשנת  .2018כמו כן ,נבדקו וניתנו הערות תכנוניות לתכניות
מפורטות ולתכניות מתאר.
במהלך השנה נבדקו כ  130תכניות בשטח הוועדה המרחבית "שורקות" 6 ,בגן יבנה ו –  7בגדרה.
בשנת  2019נערכו  7דוחות מדידת קרינה בלתי מייננת.

ט

איכות אוויר בשנת 2019
 .1נתוני המערכת לניטור אוויר.
המערכת לניטור אוויר באיגוד עברה בשנת  2015שדרוג כללי הכולל החלפת ציוד בכל התחנות ,שיפוץ התחנות
והחלפת מבנים של שתי תחנות (גן יבנה ויד בנימין) .המערכת כללה בשנת  2019תחנות ניטור ומרכז בקרה
ממוחשב.
טבלה מס'  :1תחנות הניטור במרחב האיגוד.
תחנות המופעלות על ידי האיגוד
מספר
סידורי
1
3
4

שם התחנה

אשדוד  -איגוד
גן יבנה
גדרה

מזהמים
נמדדים

פרמטרים
מטאורולוגיים

S,N,O,D2.5,BTX

W,T,U,S
W

S,N,D

אשדוד  -רחוב
שלזינגר
ליד ביה"ס סיני

נסגרה משיקולי בטיחות.

S,N

W

S,N,O,D2.5

W,R

6

יד בנימין

H2S + S,N,O

W,T,U,R,S

7

בני דרום

S,N,O,D2.5

8

אשדוד בית ספר
היובל – תחנה
תחבורתית

N,D2.5

9

בית הדר

N,D2.5

10

תחנת ניידת משה
סנה

N,D2.5

5

חבל יבנה
אשדוד – בית ספר
אופק ברובע ט"ו

מכשירי הניטור
S
N
O
BTX
D2.5
D10
DT

מיקום התחנה
רוחב/אורך
ברשת ישראל
חדשה

W

ליד ישיבת כרם
ביבנה
אשדוד – בית ספר
אופק ברובע ט"ו
בחלק הצפוני של
היישוב.
ליד מגדל המים
ואתר העתיקות
אשדוד בית ספר
היובל ,שדרות
ירושליים פינת רח'
הרצל
החל מחודש מאי
 . 2019מוסד רפואי
בית הדר
דרך משה סנה ליד
תחנת סניקה
אלתא .הורדה בסוף
2019

פרמטרים מטאורולוגיים
גופרית דו-חמצנית
תחמוצות חנקן
אוזון
בנזן טולואן קסילן
אבק PM2.5
אבק PM10
אבק מרחף כללי

W
T
U
R
S

1

כיוון ומהירות
רוח
טמפרטורות
לחות
גשם
קרינת שמש

נתוני הניטור מועברים מהתחנות למרכז הבקרה באיגוד ומעובדים לממוצעים שעתיים ,יממתיים ,חודשיים
ושנתיים .מערכת הניטור עוברת כיול אוטומטי אחת ל  24שעות .לאחר כל כיול מופק דו"ח אוטומטי עם פירוט
תוצאות הכיול והתראות על תקלות אפשריות .מידי יום הנתונים עוברים בדיקת אמינות (דיגול) .בנוסף ,אחת
לתקופה מתבצע כיול ע"י גורם חיצוני ,כדי לבדוק את אמינות מערכת הניטור .ממצאי הכיול מלמדים על
אמינות גבוהה בהפעלת מערכת הניטור .מערכת הניטור ומערך בקרת הנתונים עובדים לפי "הנחיות הממונה" –
הנחיות ש ל מערך הניטור הארצי וכן עוברים מבדקי הסמכה תקופתיים על ידי הרשות להסמכת מעבדות .הבדיקה
של הרשות כוללת בדיקה פיזית של תחנות הניטור וצורת תיפעולן וכן בדיקה מנהלתית של נוהלי כיול הציוד,
נוהלי דיגול ( בחינת נכונות ) הנתונים ,צורת דיווח התוצאות וצורת גיבוי הנתונים .בחינת הסמכה נערכה בנובמבר
שנת  2017ובחינת הסמכה נוספת נערכה בינואר  .2020האיגוד עבר את הבחינות בהצלחה קיבל את אישור הרשות
לתקן הסמכה לפי איזו  17025קרי הפעלת תחנות הניטור הנהלים והנתונים הנמדדים והמפורסמים הינם תקינים.
נתוני הניטור מועברים באופן רציף למרכז הבקרה של האיגוד באשדוד .כל נתוני התחנות ונקודות המדידה
מועברים בזמן אמת לאגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה  /אתר מערכת הניטור הארצית לאיכות אוויר.
אחת לחמש דקות מתעדכנים נתוני איכות האוויר באתר שכתובתו http://www.svivaaqm.net :

 .2ניתוח אירועי זיהום האוויר
טבלה מס'  :2הערכים הרלונטיים למערכת הניטור של האיגוד ושעל פיהם נערך סיכום הנתונים לשנת :2019
המזהם

הערך
בחל"ב

גופרית דו-חמצנית SO2

134
19
8
500
298
106
21
71

בנזן

1.2
0.4

כלל תחמוצות חנקן
NOX
חנקן דו-חמצני NO2
אוזון O3
אבק דק PM2.5

הערך
במיקרוגרם
למ"ק
350
50
20
940
560
200
40
140
37.5
25
3.9
1.3

2

זמן מיצוע
שעה
יממה
שנה
חצי שעה
יממה
שעה
שנה
שמונה שעות
יממה
שנה
יממה
שנה

מספר
חריגות מותר
8
4

8
10
18

טבלה מס'  : 3ערכי אי הודאות למכשירי הניטור.

להלן טבלאות ותרשימים לסיכום נתוני הניטור לשנת .2019
טבלה מס'  :4ערכי הגופרית הדו-חמצנית שנמדדו בתחנות השונות בשנת .2019
חמצנית-דו גופרית SO2
תחנה

ממוצע שנתי
(חלקים
לבליון)

ריכוז שעתי
מירבי
(חלקים
לבליון)

ריכוז יממתי
מירבי
(חלקים
לבליון)

איגוד  -אשדוד
בני דרום
גן יבנה
חבל יבנה
יד בנימין
ביה"ס אופק

0.7
1.0
0.5
0.7
0.5
0.7

32.7
97
30.1
30.1
8.1
20.8

3.8
7
2.8
3.6
2.5
3

134
8

19
4

8
ערך סביבה
מספר ערכים מותר מעל התקן

בשנת  2019לא נמדדו אירועים מעל התקן לגופרית דו-חמצנית.

3

תרשים מס' :1
ריכוזי הגופרית הדו-חמצנית פחתו במהלך השנים בעיקר כתוצאה מהמעבר של המפעלים השונים לשרפת גז טבעי
(חח"י ,פז"א ,אגן) ושימוש במזוט דל גופרית במפעלים אחרים .במהלך  2019כל המפעלים הגדולים באזור התחברו
לגז טבעי.

טבלה מס'  :5ערכי תחמוצות החנקן שנמדדו בתחנות השונות בשנת .2019
תחנה

איגוד  -אשדוד
בני דרום
גן יבנה
חבל יבנה
יד בנימין
ביה"ס אופק
ביה"ס היובל
בית הדר
ערך סביבה

 NOXכלל תחמוצת החנקן
ריכוז חצי
ממוצע שנתי
שעתי מירבי
(חלקים
(חלקים
לבליון)
לבליון)
264.9
13.9
139.1
10.9
114.4
11.3
93.1
10.5
97.8
8.5
100.2
7.5
287.8
15.8
168.6
10.9
500
אין ערך

בשנת  2019לא נמדדו חריגות או ארועים מעל התקן של תחמוצות חנקן.
4

ריכוז יממתי
מירבי
(חלקים
לבליון)
45.9
33.1
35.4
33.4
27.4
28.2
54.4
39.5
298

תרשים מס' :2
מקור תחמוצות החנקן בשרפת דלקים ותהליכי ייצור בתעשיה .כמות ניכרת מתחמוצות אלו נפלטת גם משרפת
דלק במנועי כלי הרכב .עיקר הסובלים מתחמוצות אלו הינם תושבי המרכזים העירוניים והמתגוררים בסמוך
לצמתים מרכזיים.
השינויים בריכוזי תחמוצות החנקן נובעים ממעבר מפעלים לשרפת גז טבעי ושיפורים במבערים שלהם
ומשיפורים בפליטות מכלי הרכב .תוספת מפעלי תעשיה ועליה במספר כלי הרכב ובנשואה שלהם עלולים להגדיל
את הריכוזים בסביבה.

ערכי חנקן דו-חמצני
מקור תחמוצות החנקן הדו-חמצני בשרפת דלקים ותהליכי ייצור בתעשיה .כמות ניכרת מתחמוצות אלו נפלטת גם
משרפת דלק במנועי כלי הרכב .עיקר הסובלים מתחמוצות אלו הינם תושבי המרכזים העירוניים והמתגוררים
בסמוך לצמתים מרכזיים .ריכוז החנקן הדו-חמצני משתנה בהתאם למיקום התחנה ביחס לכבישים ראשיים,
ביחס לתעשיה ובהתאם למגמות רב שנתיות של הפחתת פליטת תחמוצות החנקן מהתחבורה והתעשיה.

5

טבלה מס'  :6ערכי תחמוצות החנקן דו-חמצני שנמדדו בתחנות השונות בשנת .2019
 NO2חנקן דו-חמצני
תחנה

ממוצע שנתי
(חלקים
לבליון)

ריכוז שעתי
מירבי (חלקים
לבליון)

איגוד – אשדוד
בני דרום
גן יבנה
חבל יבנה
יד בנימין
ביה"ס אופק
ביה"ס היובל
בית הדר
משה סנה

10.8
9
9
8.9
7.2
6.6
11.5
9.1
10.3

59.3
58.7
60.9
60.2
47.4
69
65.5
72.5
5.4

ערך סביבה
21
מספר ערכים מותר מעל התקן

בשנת  2019לא נמדדו חריגות או ארועים מעל התקן לחנקן דו-חמצני.
תרשים מס' 3

6

106
8

ערכי אוזון
האוזון הינו מזהם מישני ,כלומר ,מזהם שאינו ניפלט ישירות מתהליכי השרפה והייצור ,אלא ,נוצר בריאקציות
כימיות ופוטוכימיות באטמוספרה .שינוי בריכוז האוזון מצביע על שינוי בריכוז תחמוצות החנקן ובריכוז
החומרים האורגניים שבאוויר ,המהווים מזהמי בסיס ליצירת האוזון.
טבלה מס'  :7ערכי האוזון שנמדדו בתחנות השונות בשנת 2019
אוזון O3
תחנה

ממוצע שנתי
(חלקים
לבליון)

ריכוז שמונה שעתי
מירבי (חלקים
לבליון)

מספר אירועים מעל
הערך של PPB 71

איגוד – אשדוד
בני דרום
יד בנימין
ביה"ס אופק

30.6
30.5
30.7
34.9

74.5
84.7
76.7
76.1

1
2
1
2

אין ערך

71

ערך סביבה
מספר ערכים מותר מעל התקן

10

תרשים מס' :4

7

ריכוזי אבק דק
במרחב האיגוד מספר מקורות לאבק וחלקיקים .חלק מהמקורות הינם טבעיים (אבק מדבר וחלקיקי מלח מהים)
וחלקם מעשה ידי האדם (תעשיה ,שינוע מחצבים ,סלילת כבישים ,עבודות בניה ,עיבוד חקלאי וכד') .בדרך כלל
מקור השינויים בריכוזים בין השנים נובע ממספר הימים בהם היו סופות אבק.
טבלה מס'  :8ריכוזי האבק הדק  PM 2.5שנמדדו בתחנות השונות בשנת .2019
הריכוזים במיקרוגרם למטר מעוקב.
עדינים נשימים חלקיקים PM2.5
תחנה

ממוצע שנתי
)(µg/m3

איגוד  -אשדוד
בני דרום
גן יבנה
ביה"ס אופק
ביה"ס היובל
בית הדר –
מחודש מאי 2019
19.3
יד בנימין –
מחודש יולי 2019
23.32
ניידת משה סנה
ערך סביבה
25
מספר ערכים מותר מעל התקן
20.1
18.8
18.2
18
18.7
20

ריכוז יממתי
מירבי
)(µg/m3
81.9
74.1
77.8
84.2
85.6
83.4

מספר
ארועים מעל
מהערך
היממתי
17
12
11
13
13
7

52

3

76.6

25

37.5
18

בשנת  2019נמדדו בתחנות מספר ארועים מעל התקן היממתי ,כולם בזמן סופות ואירועי אבק.

8

תרשים מס' :5

 .4דיגום סביבתי.
האיגוד דוגם מספר מזהמים עקריים על גג בית הספר אופק ברובע ט"ו באשדוד.
בטבלאות  9-10מוצגים מזהמים להם יש תקן ישראלי.
המשרד להגנת הסביבה שם דגש על ריכוזי הבנזן ועל ריכוזי הקדמיום בסביבה .נתוני מזהמים אלו הנמדדים ע"י
המשרד מופיעים באתר  https://www.svivaaqm.net/בלשונית נתוני ניטור בזמן אמת ובלשונית הפקת דוחות
מפורטים.
הבנזן באזור נפלט ממקורות שונים וביניהם ניתן למנות את מפעלי התעשיה ובעיקר בתי הזיקוק ופי גלילות,
טעינת דלקים למכליות כביש במסופים שבפי גלילות ובבתי הזיקוק ,פליטות מתחנות דלק וכלי רכב ועוד .המשרד
בשיתוף האיגוד ובשיתוף הגורמים מהם נפלטים המזהמים עושה פעולות רבות המפחיתות את פליטת מזהמים
אלו ( .פרטים גם בהמשך הדו"ח ).
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טבלה מס'  :9נתוני דיגום הגזים בתחנת רובע ט"ו

טבלה מס'  :10נתוני דיגום מרכיבי האבק
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תרשים  :5-1ריכוז בנזן בתחנת אופק

הגזים ובתוכם הבנזן והקדמיום נדגמים אחד לחודש למשך  24שעות .ישנן פעמים שהריכוזים אפסיים ואינם
ניתנים למדידה וישנם ימים בהם הם ברמות שונות אך כול המדידות עומדות בתקן שנקבע .ריכוזי המזהמים
ובכללם הבנזן מזנקים ביממה של ל"ג בעומר .מקור הזיהום בשרפת עצים מסוגים שונים במדורות הרבות
שברחבי העיר והאזור.
בשנת  2020יותקן בתחנת אופק מכשיר לניטור רציף של בנזן לניטור מקיף יותר של החומר.
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 .5תחנת ניטור תחבורתית בשדרות משה סנה  -אשדוד
תחנת ניטור ניידת למדידת זיהום אוויר מתחבורה הותקנה בסוף  2017בשדרות משה סנה באשדוד.
בתרשימים מוצגים סיכום הממצאים העקריים בתחנה לשנת  .2019התחנה הוקמה בכדי למדוד את איכות האוויר
לאורך הכביש לפני סגירתו לתנועת משאיות ורכבים מזהמים ולאחר סגירתו לתנועת רכבים אלו .מכוון שסגירת
הכביש מתעכבת הוחלט כי התחנה תוסר ממקומה בסוף שנת  2019ותוחזר כאשר פרויקט הסגירה ייצא לפועל.
תרשים מס' :6

מהתרשים נראים ההבדלים בין ימות השבוע כאשר ההבדלים מסמנים את השפעת התחבורה ויתכן גם קצת
מהשפעת התעשיה על איכות האוויר .מבחינת חלקיקים מקורם של רוב החלקיקים כנראה טבעי ותרומת
התחבורה בתוספת כ  30%לרקע ( כ  5.7מיקרוגרם למ"ק בממוצע שנתי ) .מבחינת תחמוצות חנקן ,הנפלטות מכלי
הרכב ,ההשפעה ניכרת יותר כאשר בימות השבוע נמדדים ריכוזים של עד פי  3מאשר הממוצע בימי השבת.
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תרשים מס' :7

מהתרשים נראים ההבדלים בין מיקום התחנות השונות באזור .מקור ההבדלים במיקום התחנה ,גובה התחנה,
מרחק מכביש ראשי ,מרחק מאזור התעשיה וכדומה .בתחנת משה סנה ,שהינה החשופה ביותר לתחבורה ,ניכרת
ההשפעת התחבורה על איכות האוויר  -תוספת של כ  10-20%בחלקיקים ביחס לתחנות אחרות ובתוספת של
כ  100%בתחמוצות חנקן .כפי שהוזכר בחלקים הראשונים של הדו"ח גם בתחנה זו לא נמדדו חריגות מהתקנים
השנתיים של המשרד להגנת הסביבה.
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 .6היתרי פליטה
המשרד להגנת הסביבה מוציא למפעלים הגדולים היתרי פליטה מכוח חוק אוויר נקי (חוק אוויר נקי,
התשס"ח ) 2008 -בישראל כ  140מפעלים וגופים גדולים להם יש היתרים ,מהם  10באשדוד .בהתאם לחוק כל
מפעל או גוף מפוקח מקבל הנחיות פרטניות לפעולות שעליו לנקוט להפחתת פליטת המזהמים לאוויר וכן ערכי
פליטה לכל ארובה ולכל מקור אחר שבמפעל .הפיקוח על החוק נעשה ע"י המשרד בשיתוף האיגוד .המשרד להגנ"ס
מפעיל הליכי אכיפה במידה ונדרש.
טבלה  :11מפעלים באשדוד להם היתרי פליטה

המפעל

פעילות

שלב בהיתר

.1

בתי הזיקוק

זיקוק נפט

היתר בתוקף.

.2

יהודה פלדות

מיחזור גרוטאות ברזל

היתר בתוקף .הותקנה מערכת
חדשה לטיפול בפליטות  +שימוע
שנערך במחוז לאחר ניטור זיהום
בסביבתו.

.3

הקורנס

מיחזור מצברי עופרת

היתר בתוקף.

.4

מ.י.ש

טיפול בשפכים ונוזלים
שומניים

היתר בתוקף.

.5

אגן

ייצור חומרי הדברה

היתר בתוקף.

.6

סולבר CHS -

ייצור שמנים וחלבוני סויה

היתר בתוקף.

.7

תחנת כוח אשכול

ייצור חשמל

היתר בתוקף.

.8

תחנת כוח אשדוד אנרגיה

ייצור חשמל

היתר בתוקף.

.9

מדחסי גז בנובל אנרג'י

.10

נמל אשדוד

שיפור נצילות ההולכה של
מערכת הגז הטבעי
פעילות נמלית
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היתר בתוקף.
היתר  /תנאים בתוקף.

 – 7בנזן
בעיית הבנזן ,הנחשב כחומר מסרטן ,מוכרת באזור אשדוד ובישראל כולה .מקור הבנזן במפעלים ומתקנים
המטפלים בדלק ,בתחנות דלק ותדלוק רכבים ,במפעלי תעשיה שונים ובשרפות .המשרד להגנת הסביבה דוגם
פעמיים בחודש למשך  24שעות את האוויר ,הדגימה מועברת לאנליזה במעבדה .האיגוד והמשרד מנטרים ( ניטור
– מדידה רציפה של מזהם באוויר ) את ריכוזי הבנזן ( ומזהמים נוספים ) בסביבה ופועלים מול המפעלים
והגורמים הפולטים להפחתת הפליטה.
בתרשימים הבאים מוצגים נתונים מהדיגומים והניטורים הנעשים באזור.
מפה  :1מיקום תחנות המדידה והניטור לבנזן.
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תרשים  :8ריכוזי בנזן ממוצעים בשנת 2019
מדיגומים הנערכים על ידי המשרד להגנת הסביבה עולה כי באזור התעשיה הצפוני ישנם ריכוזים גבוהים ביחס
למקומות אחרים בארץ.

תרשים  :9ריכוזי בנזן בדיגום בתחנות באזור אשדוד מנתוני המשרד להגנת הסביבה,
בתרשים  9מוצגת הירידה בריכוזים הנמדדים באזור אשדוד בשנת  2019בהשואה לשנת  . 2018הירידה נובעת
מפעילות להפחתה במפעלים השונים.
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מדידות בנזן רציפות באזור התעשיה הצפוני.
המשרד להגנת הסביבה מודד באזור התעשיה הצפוני בתחנה הנקראת "ניידת "2
נתוני התחנה מפורסמים לציבור באופן רציף באתר המשרד להגנת הסביבה בקישור
https://www.svivaaqm.net/
תרשים  :10ריכוז יומי ממוצע
התרשים משקלל את כל ימי ה א' בשנת  2019ימי ה ב' וכדומה .מהתרשים נראה בברור ההבדל בין ימות החול
ליום שבת .מבחינה שערכנו נראה כי בימי סוף השבוע הריכוז הנמדד ,מקורו בתעשיה שבאזור התעשיה הצפוני.
ריכוז זה מהווה את ריכוז הרקע המקומי .תוספת הריכוזים נובעת מתוספת פעילות תעשיתית ותוספת תחבורה
בימות השבוע ובעיקר מפעילות של טעינת מכליות הדלק במסופים השונים ופליטת אדים של חומרים אורגניים
נדיפים הדולפים מהפתחים במכליות הכביש שאינם אטומים כראוי.

תרשים  : 11ריכוז בנזן לפי שעות
תרשים  11מציג את ריכוזי הבנזן בניידת  2בפילוח לפי שעות היממה ולפי ימות השבוע.
תרשים  11מלמד על מקור הבעיה של פליטת הבנזן במקום זה של אזור התעשיה .חלק גדול מפליטת הבנזן נגרמת
מאיטום לא תקין של מכסי המיכלים במכליות הדלק .מהנקודות בהן האיטום לא תקין נפלטים גזים אורגניים
וביניהם הבנזן .הבעיה מטופלת בשיתוף פעולה בין משרד הגנת הסביבה ,משרד התחבורה המשרד לבטחון פנים,
יצרני המכליות מסופי התדלוק ועוד.
בימות השבוע א-ה נכרת פליטה ממילוי המכליות בשעות הבוקר .בשעות אלו נושבת הרוח מכיוון אזור המילוי
לכיוון תחנת המדידה .בשאר שעות היממה כיוון הרוח שונה ואז ניכרת השפעת מפעלים אחרים על המדידה .בימי
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שישי מילוי מסיבי לקראת שבת ולכן הריכוזים גבוהים יותר .בהמשך היום הריכוז היחסי פוחת .בשבתות
הריכוזים נמוכים ומבטאים את הפליטות ללא המילוי .במוצאי שבת ישנה עליה קטנה כי מתחיל מילוי של
מכליות.

תרשים  :12ריכוזים בניטור רציף
בתרשים מוצגים נתונים מהתחנות השונות להן ניטור רציף .מהתרשים נראה בברור כי הריכוזים הגבוהים
הנמדדים באזור התעשייה מתפזרים ואינם מגיעים לתושבים.
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 .7יעדים
 .1המשך הפיקוח על עמידה בתקנות חוק אוויר נקי והיתרי פליטה למפעלי התעשיה ותחנות הכוח.
 .2המשך תיחזוק תחנות הניטור בהתאם לתקני  ISO 17025וע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה.
 .3עדכון תנאים ברשיון עסק והמשך הפיקוח על עסקים ולמפעלי תעשיה שונים ,שאינם נכללים בחוק אוויר נקי.
 .4עיבוי מערך מכשירי מדידת החומרים האורגניים הנדיפים והבנזן ע"י התקנת מכשיר לניטור רציף
בתחנת אופק.
 .5הוצאת חוק עזר לדוגמה לרשויות המקומיות להפחתת השימוש בקמיני עץ לחימום.
 .6איתור מיקום חלופי לתחנת גדרה שנסגרה.
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חומרים מסוכנים
במרחב האיגוד  194מפעלי תעשייה ועסקים שמייצרים ,משתמשים ומשנעים מאות אלפי טונות של 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 אחסון ,טיפול
ושינוע של חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת בכדי למנוע אירועים בהם מעורבים חומרים מסוכנים ,בחינת
העמידה בתנאי היתר הרעלים ורישיון העסק .האיגוד ועיריית אשדוד ממשיכים ביישום המדיניות העירונית
בחומרים מסוכנים.
האיגוד מטפל ,באירועי חומ"ס ואירועים סביבתיים ומזעור השלכותיהם ,ע"י מתן מענה מקצועי באמצעות צוות
כוננים ( 24שעות 365 ,ימים בשנה) ,הנקראים לשטח בעת אירועי חומ"ס ואירועים סביבתיים ,תוך השתלבות עם
שאר כוחות ההצלה.

נושאים שטופלו במהלך השנה
מעקב ופיקוח אחרי שימוש ,אחסון ושינוע חומרים מסוכנים.
הסדרת היתרי הרעלים למפעלים בתחום האיגוד ומעקב אחרי ביצוע תנאים בהיתר.
פיקוח על הערכות המפעלים בשטח האיגוד בעת חירום.
היתרי בנייה ואישורים למתחמים עם חומרים מסוכנים.
בדיקת סקרי סיכונים ותסקירי השפעה על הסביבה.
מעקב ופיקוח על פינוי פסולת רעילה משטח האיגוד.
הגברת מוכנות כונני האיגוד לטיפול באירועי חומ"ס ובאירועים סביבתיים.

מעקב ופיקוח אחרי שימוש ,אחסון ושינוע חומרים מסוכנים
איגוד ערים מבצע ,באופן שוטף פיקוח ומעקב על העסקים המחזיקים בחומרים מסוכנים .העסקים כוללים:
מפעלים ,מסופי מטען ותפזורת ,מחסני ערובה ,מסופי דלקים ,בתי קירור ,מפעלי ייצור והמכלה ,בריכות שחייה,
מתקני הכלרה ועוד .מטרת חלק מן הסיורים לבחון בקשה לחידוש/הנפקת היתר רעלים .בתחום האיגוד ישנם 194
עסקים המחזיקים היתרי רעלים בתוקף (או בתהליך לקראת הנפקת היתר) 132 :באשדוד ו 62-מחוץ לאשדוד.
בשנת  2019אושרו  5היתרי רעלים חדשים .בהתאם לתקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף
היתרים התשס"ג  )2003היתרי הרעלים מחולקים ל 3-רמות:
רמה  - Aעיסוק בחומרים מסוכנים שעל פי הקריטריונים האמורים מהווה סיכון גדול.
רמה  - Bעיסוק בחומרים מסוכנים שעל פי הקריטריונים האמורים מהווה סיכון בינוני.
רמה  - Cעיסוק בחומרים מסוכנים שעל פי הקריטריונים האמורים מהווה סיכון קטן.
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סיווג המפעלים לדרגות מבוצע ע"י המשרד להגנת הסביבה על פי קריטריונים של מהות הפעילות ,סוג וכמות
החומ"ס .הסיווג לרמות השונות קובע את רמת הפיקוח הנדרשת ואת תוקף ההיתר :רמה  – Aשנה ,רמה – B
שנתיים ,רמה  3 – Cשנים.
לכל סיור נכתב דו"ח סיור המופץ למחזיק החומ"ס הרלוונטי ,למשרד להגנת הסביבה ,לכיבוי אש והצלה ,לפיקוד
העורף ולרשות המקומית (מחלקת רישוי עסקים ואיכות הסביבה) .דו"ח הסיור מכיל את רשימת הממצאים
וה דרישות (במידת הצורך) לתיקון הליקויים שנמצאו בסיור ,בלוח זמנים מסוים .לאחר תום תקופת הזמן
שנקבעה לתיקון הליקויים נערך בעסק ,סיור נוסף לבחינת המצב.
במידה והעסק לא מתקן את הליקויים והוא מפר את תנאי היתר הרעלים ורישיון העסק ,מתבצע לו תהליך של
התראה ושימוע (לפני החלטה בדבר הוצאת צו סגירה מנהלי או נקיטת פעולות משפטיות) במחלקת רישוי עסקים
של הרשות המקומית ו/או במשרד להגנת הסביבה.
טבלאות מס'  ,2 ,1ו 3-מפרטות את רשימת העסקים מחזיקי החומ"ס באשדוד ומחוץ לאשדוד והתפלגות העסקים
לפי האזורים וסווג היתר הרעלים בתחום פעילות האיגוד .בשנת  ,2019בוצעו ע"י האיגוד  130סיורי חומ"ס,
מתוכם  107סיורים באשדוד ו 23-סיורים מחוץ לאשדוד .יש לציין כי לאיגוד רשימה מלאה של כל סוגי החומרים
והכמויות המצויים בידי עסקים אלו .הנתונים לא מפורסמים מטעמי ביטחון.
טבלה מס'  :1רשימת העסקים מחזיקי החומ"ס באשדוד.
שם המפעל

מהות העסק

סיווג

אזור

א.ל .ארמן יצור תמרוקים בע"מ

אחסון ,ייצור תמרוקים

B

צפוני

אגן ארומה וכימיקלים עדינים בע"מ

ייצור ושיווק כימיקלים

A

צפוני

אגן מפעלי הנדסה בע"מ

מוצרים לבניה מתועשת

C

צפוני

אדמה אגן  -מט"ש

מתקן לטיפול בשפכים

C

צפוני

אדמה אגן בע"מ

ייצור ושיווק כימיקלים

A

צפוני

אדמה אגן בע"מ  -מרכז לוגיסטי

אחסון חומ"ס

A

צפוני

אוברסיז קומרס בע"מ  -ימאים

מסוף מטענים

A

עורף הנמל

אוברסיז קומרס בע"מ  -תל מור (מסוף השלוחה)

מסוף מטענים

A

עורף הנמל

אורשר מחסני ערובה  1985בע"מ  -אשדוד

מסוף מטענים

A

צפוני

אזום בע"מ  -אתר אשדוד (אשדוד אנרגיה)

הפקה ,תמסורת וחלוקה של חשמל

A

צפוני

אייל מטענים והשגחה  1995בע"מ

שינוע חומרים מסוכנים

C

עורף הנמל

אינטרקוסמא  1985בע"מ

ייצור תמרוקים

C

צפוני

אל אעסם סלימאן

הובלת חומרים מסוכנים

C

צפוני

21

שם המפעל

מהות העסק

סיווג

אזור

אלת"א מערכות בע"מ

תעשיות אלקטרוניות

B

רובע ג'

אמקו ים בע"מ

אחסון מכולות ואיזוטנקים ריקים

A

עורף הנמל

אן.ק.ס מעבדות

ייצור תמרוקים

C

צפוני

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ

בית חולים

C

ח'

אפרים בורשטין ושות' בע"מ

חניון למיכליות גפ"מ ושינוע

A

כבדה

אקולין נכסים והשקעות ( - )1991המתכת

ייצור ביו דיזל

B

צפוני

ארגון נהגי יבנה וגדרות בע"מ

הובלת פסולת רעלים

C

צפוני

אשדוד התפלה תפעול בע"מ

התפלת מי ים

A

צפוני

אשדוד טרמינל פ.ל בע"מ

מסוף מטענים

A

עורף הנמל

בית אבות  -בית הדר  -סי.אר.וי .בע"מ

בית אבות

C

רובע א'

בית חולים אסותא  -אשדוד

בית חולים

C

מיוחד

בליינדס  -תעשיות אלומיניום בע"מ

יצור מסגרות אלומיניום וציפוי זכוכית

C

צפוני

ברותים תעשיות עץ בע"מ

חיטוי עץ

B

צפוני

בריכת י"ב

בריכת שחייה

C

רובע י"ב

בריכת שחיה  -רח' אגוז

בריכת שחייה

C

מרינה

ג .דניאל קירור ואחסנה בע"מ

בית קירור  -פריאון

C

עורף הנמל

ג .עופר ייצור ושיווק בשר בע"מ

בית קירור  -פריאון

C

צפוני

גבינות הכפר בע"מ

ייצור ושווק גבינות

C

צפוני

גול סחר בע"מ

בית קירור  -פריאון

C

עורף הנמל

גרינטק אלקטרה

מט"ש אשדוד

C

צפוני

ד.ש מתן שרותים ואחזקה בע"מ

אחזקה מכוני מים

B

סיטי

ד.ש.מ.ח בע"מ

מסחר סיטוני בדלקים

C

צפוני

דגי איכות בע"מ

גידול דגים

C

עורף הנמל

דורית כימיקלים ( )1998בע"מ

ייצור חומרי ניקוי

B

צפוני

22

שם המפעל

מהות העסק

סיווג

אזור

דלק פי גלילות אשדוד

אחסנה וניפוק דלקים מוגמרים

A

צפוני

דרך המים

בריכת שחייה

C

כבדה

הובלות ויברך דוד

שינוע חומרים מסוכנים

B

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

מעבדה

C

רובע ב'

הנגב והערבה חב' להובלה בע"מ

בית קירור

A

עורף הנמל

הפצה איכות הטרי והקפוא בע"מ

בית קירור

C

כבדה

הקורנס מפעלי עופרת בע"מ

מחזור מצברי עופרת

B

צפוני

הרן שינוע מטענים בע"מ

מסוף מטענים

A

צפוני

הרן שינוע מטענים בע"מ  -היציקה 9

אחסנת חומ"ס

C

צפוני

וקנין אטואל

יבוא ומסחר ללא אחסון

C

קלה

ח .המפרץ סחר והשקעות

שינוע חומ"ס ופסולת מסוכנת

B

צפוני

ח.מ .כימילב בע"מ

אחסון אריזה ושיווק כימיקלים

B

צפוני

חברה להובלת דלק בע"מ

הובלת דלק

B

צפוני

חברת דלק גז

תחנה לדחיסת גז טבעי

A

צפוני

חברת החשמל  -אתר לוגיסטי

אחסון חומרים מסוכנים

C

כבדה

חברת החשמל לישראל בע"מ  -אשכול

הפקה ,תמסורת וחלוקה של חשמל

A

עורף הנמל

חופית החברה העירונית לתיירות אשדוד

בריכת שחייה

C

עורף הנמל

חי הפצה בע"מ

איסוף  ,ייצור וערבוב שמנים לתעשיה

A

צפוני

חמת ארמטורות ויציקות בע"מ

ייצור ברזי מתכת

B

צפוני

טבע מדיקל בע"מ

יצור פורמטלציות לתעשיית פרמצבטיקה

A

כבדה

טמרס נופש (אשדוד) בע"מ  -ווסט

בריכת שחייה

C

רובע א'

טרייטל הנדסה כימית בע"מ

ציוד ותכשירים לטיפול במים

A

צפוני

י .הראון תעשיות

שיווק חומרי ניקוי

C

צפוני

י.ב .טכנולוגיות אריזה בע"מ

ייצור תמרוקים

C

צפוני
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שם המפעל

מהות העסק

סיווג

אזור

יהודה פלדות בע"מ

מפעלי ייצור מטילי פלדה

B

צפוני

יהודה פלדות בע"מ המצפן

מחזור ועיבוד מתכות

C

צפוני

יהודה רשתות פלדה בע"מ

חיתוך וכיפוף פלדה ורשתות לבניין

C

צפוני

ים תטיס בע"מ  -מתקן קליטת גז חופי

אספקת חשמל ,גז ,קיטור ומיזוג אוויר

A

צפוני

יעד כימיה בע"מ

שווק לחנויות חומרי בניין ומפעלים

C

צפוני

יקיר לוטם עיבוד מתכת בע"מ

עיבוד מתכת

C

צפוני

ישקה הובלות בע"מ

שינוע חומרים מסוכנים

C

צפוני

ישרגל מטרמן

עיבוד ועישון דגים

C

כבדה

יתרולאב

מחקר מדעי ופיתוח

C

כבדה

כימו הנדסה  -י .נגו בע"מ

מפעל לתכשירים לטיפול במתכת וחומרי ניקוי

B

צפוני

כימיכלור ( )2005שיווק כימיקלים בע"מ

שיווק אחסנה והובלת כימיקלים

A

צפוני

ל.ד .הפצת ציוד טכני בע"מ

הפצת ציוד טכני

C

קלה

לוגיסטימן ג.ר בע"מ

בית קירור  -פריאון

C

כבדה

לוגיסטימן ג.ר בע"מ  -המדע 64

בית קירור  -פריאון

C

צפוני

לוכסמבורג תעשיות בע"מ

אחסון והובלת חומרי הדברה

A

עורף הנמל

לונית לוגיסטיקה בע"מ

הובלת חומ"ס

C

עורף הנמל

מ.י.ש שווק וסחר  1986בע"מ  -החרושת 10

מתקני טיפול בשפכים

B

צפוני

מ.י.ש שיווק וסחר החרושת 9

טיפול בחומרי פסולת מסוכנת וסילוקם

B

צפוני

מ.צ.פ.א אשדוד  2014בע"מ

צביעה וציפוי פרופילי אלומיניום

B

צפוני

מ.ש.א .מטענים שינוע ואריזה בע"מ

טיפול בחומרי פסולת מסוכנים וסילוקם

B

צפוני

מ.ש.ק אלמור בע"מ

ייצור ושיווק חומרי אריזה תעשיה וחקלאות

C

צפוני

מדוקס בע"מ

יבוא והרכבה של ציוד רפואי נשימתי

C

כבדה

מטאל פיניש

יבוא ומסחר ברעלים

C

צפוני

מיטב (ג.ש)תעשיות מזון שותפות מוגבלת

ייצור מוצרי מזון

C

כבדה

24

שם המפעל

מהות העסק

סיווג

אזור

מיכאל לרר

יבוא חומרים לצורך תעשיית היין

C

עורף הנמל

מכבסת חיש צח

מכבסת ניקוי יבש

C

קלה

מכבסת קריסטל

מכבסה

C

קלה

מכולנוע בע"מ

שינוע חומ"ס ופסולת חומ"ס

B

עורף הנמל

מכולנוע תובלה בע"מ

מסוף מטענים

A

עורף הנמל

מלונות פתאל בע"מ לאונרדו פלאזה אשדוד

בריכת שחייה

C

ט"ו

מלכה שמעון  -קוסטה דל סול

בריכת שחייה

C

רובע ט"ו

מסוף  207בע"מ

מסוף מטענים

A

עורף הנמל

מסוף מילניום אשדוד

מסוף מטענים

A

עורף הנמל

מסנני א.ל בע"מ

יצור מסננים לרכב

C

צפוני

מפעלי תובלה בע"מ אשדוד

הובלה ברכב שירותי אחסנה ולוגיסטיקה

C

צפוני

מצבר העיר

אחסון ושינוע מצברים

C

צפוני

מקס משאיות ואוטובוסים בע"מ

מסחר בחלקי חילוף ואביזרים לכלי רכב

C

צפוני

מקסימה גזים מיוחדים ומערכות בע"מ

מסחר סיטוני בכימיקלים ,ללא אחסנה

C

צפוני

מקסימה המרכז להפרדת אוויר  -אשדוד

ייצור ושווק גזים

A

צפוני

מרחב אגרו בע"מ

שרותי אחסון ואריזה של חומרי הדברה

A

עורף הנמל

מתנ"ס בית לברון

בריכת שחייה

C

רובע ו'

ניאור תעשיות עץ בע"מ

עיבוד וחטוי עץ

B

צפוני

נמל אשדוד

נמל אשדוד

A

עורף הנמל

סביון דיאגנוסטיקה בע"מ

ערכות לדיאגנוסטיקה רפואית

B

כבדה

סוואט סטאר

בריכת שחייה

C

רובע ב'

סוויפט סביונים מכוני כושר בע"מ

בריכת שחייה

C

סיטי

סולבר מוצרי חלבון בע"מ

יצור חלבון ומוצריו

C

כבדה

סלע מסחר ולוגיסטיקה

אחסון ושיווק גזים רפואיים

C

צפוני

25

שם המפעל

מהות העסק

סיווג

אזור

עיריית אשדוד  -חומרי הדברה

הדברה תברואית

C

קלה

עירית אשדוד  -בריכה לימודית

בריכת שחייה

C

רובע ב'

עירית אשדוד  -בריכת שחיה חרצית

בריכת שחייה

C

רובע ח'

עירית אשדוד -בריכה טיפולית שיקומית

בריכת שחייה

C

רובע ב'

עמותת בריכת כנורות

בריכת שחייה

C

רובע י"א

פארק עירוני  -עיריית אשדוד

בריכת שחייה

C

סיטי

פז בית זיקוק אשדוד בע"מ

יצור מוצרי נפט מזוקק

A

צפוני

פי.סי.אל אלקטרוניקס בע"מ

ייצור רכיבים אלקטרונים ומעגלים מודפסים

B

צפוני

פרי אור בע"מ קירור חירון

בית קירור

A

כבדה

פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ

מסוף מטענים

A

עורף הנמל

קבוצת גולד בונד בע"מ

מסוף מטענים

A

צפוני

קלין סק בע"מ

ניקוי יבש

C

רובע ה'

רגב הדברת מזיקים בע"מ

אחסון חומרי הדברה

B

צפוני

רוז יצור כימיקלים ר.ר.י .בע"מ

יצור חומרי ניקוי

C

קלה

רותם אמפרט נגב בע"מ  -מסוף הגופרית

אחסון ושינוע גופרית

A

עורף הנמל

רותם אמפרט נגב בע"מ  -נמל אשדוד

אחסון חומצה זרחתית

A

עורף הנמל

רכבת ישראל

תחנת מיון רכבות  -אשדוד

C

עורף הנמל

ש.ח .הובלות בע"מ

הובלת פסולת רעלים ותחנת מיון לפסולת
מתכת

B

צפוני

שא-עפר חברה להובלה ועבודות עפר ואבן בע"מ

הובלת חומ"ס

B

כבדה

שחר אפוקסי בע"מ

ייצור וציפוי חומרים אפוקסיים

C

כבדה

שירותי בריאות כללית  -אשדוד

אחסון חומרי חיטוי

C

סיטי

שמני גיא אשדוד  2000בע"מ

אחסון כימיקלים ושמן משומש

B

קלה

שפר את אלי לוי ( )1993בע"מ

חניון גפ"מ ושינוע חומ"ס

A

צפוני

תשתיות נפט ואנרגיה קמ"ד אשדוד

שינוע תזקיקים

A

צפוני
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טבלה מס'  :2רשימת העסקים מחזיקי חומ"ס מחוץ לאשדוד.
שם המפעל

מהות העסק

סיווג

אהרון זגמן בע"מ

מסחר סיטוני בכימיקלים

C

ארדיטי שירותי הדברה ותברואה בע"מ

הדברה וריסוס חקלאי

C

באד השבחה בע"מ

יבוא ומסחר כימיקלים

C

בית אלעזרי  -בריכת שחיה

בריכת שחייה

C

גבעת ברנר

בריכת שחייה

C

הגרעין  -קדרון

שיווק תשומות חקלאיות

C

מט"ש ברנר

הספקת מי קולחין להשקיה

C

פלגי מים בע"מ  -מט"ש ברנר

מכון טהור מים

C

פנדה צביעת מתכות באבקה בע"מ

צביעת מתכות באבקה

B

פרדס מוצרי הדר בע"מ

בית קירור

A

צ'מפיון מוטורס בע"מ

ייבוא מכוניות וחלפים לרכב

C

קבוצת שילר

בריכת שחייה

C

קדרון  -בריכת שחיה

בריכת שחייה

C

בית חולים הרצפלד

בית חולים גריאטרי-שיקומי

C

גדרה  -בריכת שחייה

בריכת שחייה

C

לבון נמרוד

שינוע חומרים מסוכנים

C

אורניתא בע"מ מרכז הידרותרפיה וחוויות מים

בריכת שחייה

C

אניה ד"ר ו .ריזה ובנו בע"מ

בית דפוס

C

גדרות מועצה אזורית

בריכת שחייה

C

גן הדרום  -אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

אגודה לאספקת המים

C

עזרא לביא

שינוע שמן משומש

C

אהרון יוסף ובניו תעשיות זיווד בע"מ

זיווד אלקטרוני

C

אורדילן יבוא ושווק בע"מ

חיטוי עץ

C

ביו פורט

ייצור חומרי חיטוי

C
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רשות

ברנר

גדרה

גדרות

גן יבנה

שם המפעל

מהות העסק

סיווג

חי בריכות ופרוייקטים

בריכת שחייה

C

י.כ .יהלום יבוא וסחר בע"מ

מסחר סיטוני בכימיקלים ללא אחסנה

C

ישקול סחר בע"מ

חיטוי עצים

C

מעדנות בע"מ

בית קירור

A

מרכז משען בע"מ (בית אפל)

בריכת שחייה

C

מתנ"ס גן יבנה

בריכת שחייה

C

סעדה יוסף

שינוע חומ"ס

C

קאנטרי גן יבנה

בריכת שחייה

C

ר.מ.פ.ה שרותי הובלה בע"מ

הובלת חומרים מסוכנים

C

אורשר מחסני ערובה  1985בע"מ

מסוף מטענים

A

אשדוד בונדד מסופי מטען ומחסנים בע"מ

מסוף מטענים

A

בני דרום מושב שיתופי של הפועהמ"ז
להתיישבות חקלאית
בני דרום מושב שיתופי של הפועהמ"ז
להתיישבות חקלאית

מחסן גד"ש  +הכלרה

C

בריכת שחייה

C

גבעת וושינגטון בע"מ

בריכת שחייה

C

דינמיק תעשיות מגבונים בע"מ

יצור מגבונים

C

יבנה קבוצת הפועל מזרחי להתיישבות שיתופית
בע"מ  -בריכת שחייה
יבנה קבוצת הפועל מזרחי להתיישבות שיתופית
בע"מ  -הדברה
יבנה קבוצת הפועל מזרחי להתיישבות שיתופית
בע"מ  -מדגרייה
יבנה קבוצת הפועל מזרחי להתיישבות שיתופית
בע"מ  -מכבסה
יבנה קבוצת הפועל מזרחי להתיישבות שיתופית
בע"מ  -מכון תערובת/מרכז מזון
יבנה קבוצת הפועל מזרחי להתיישבות שיתופית
בע"מ  -רפת

בריכת שחייה

C

הדברה וריסוס חקלאי

C

גידול בעלי חיים

C

מכבסה

C

ייצור מזון מוכן לבע"ח

C

רפת

C

כד בני דרום אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

מפעל שימורים

C

מחלבת י .מרדכי בע"מ

מחלבה

C

משרד הובלה חוף אשדוד

שינוע חומרים מסוכנים

B
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רשות

גן יבנה

חבל יבנה

שם המפעל

מהות העסק

סיווג

ניר גלים

בריכת שחייה

C

סורפול כמיקלס בע"מ

אחסון חומ"ס בתפזורת

C

קבוצת יבנה מוצרי מזון בע"מ

עיבוד פירות וירקות ועיבודם

C

רפת מושב ניר גלים

רפת

C

אגרידרה זרעים וחקלאות בע"מ

חברה לפיתוח ויצור זרעים

C

גז מרכז ג.י .בע"מ

אחזקה ,אחסנה ,מסחר ,ניפוק של גפ"מ

A

מאגרי חפץ חיים אגש"ח בע"מ

איגום ומכירת מי קולחין

C

משק יסודות-מושב שיתופי

מחסן חומרי הדברה

C

מתנ"ס נחל שורק

בריכת שחייה

C

ע.ד .אפיקי מים חיים בע"מ

בריכת שחייה

C

פאלאס תעשיות נטו ( )2014בע"מ

ייצור ושיווק מגבונים לחים בלבד

C

שטאנג בניה והנדסה בע"מ

מט"ש נשגב

C

שיאון חברה להזרעה מלאכותית וטיפוח בע"מ

בע"ח  -הזרעה מלאכותית

C

רשות

חבל יבנה

טבלה מס'  :3התפלגות העסקים ברשויות האיגוד.
סווג היתר רעלים

סה"כ

רשות
A

B

C

מועצה אזורית ברנר

1

1

11

13

גדרה

0

0

3

3

מועצה אזורית גדרות

0

0

5

5

גן יבנה

1

0

11

12

מועצה אזורית חבל יבנה

2

1

16

19

מועצה אזורית נחל שורק

1

0

8

9

עורף הנמל

15

1

8

24

אזור תעשייה כבדה

3

2

10

15

אזור תעשייה קלה

0

1

6

7

אזור תעשייה צפוני

18

19

28

65

אשדוד

0

3

19

22

סה"כ

41

28

125

194

29

נחל שורק

תיקי מפעל/נוהל חירום
האיגוד פנה לכל מחזיקי היתרי הרעלים באשדוד על מנת לעדכן את תיקי המפעל ונהלי החירום .ברשות האיגוד
 194תיקי מפעל/נוהלי חירום מעודכנים שמתוכם  132לעסקים באשדוד (.)100%
יום עיון
בתאריך  26.03.19איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד  -חבל יבנה יזם ואירגן במשרדיו יום עיון בנושא חומרים
מסוכנים בבריכות שחייה .ההרצאות הועברו ע"י נציגים ממשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ופיקוד העורף.
ביום עיון השתתפו מנהלים ומפעילי בריכות מאשדוד והרשויות הסמוכות.
תרגולות חומ"ס בעסקים
בשנת  2019כונני האיגוד השתתפו בתרגולות חומ"ס יחד עם צוות חירום מפעלי ,רשות ארצית לכיבוי והצלה ,מגן
דוד אדום ,משטרת ישראל ופקע"ר.
השתלמויות כונני סביבה
במהלך שנת  2019כונני האיגוד עברו קורס להכשרת כונני סביבה שהועבר ע"י משרד להגנת הסביבה .הועברו
מספר נושאים ביניהם :חומרים מסוכנים ,שפכים ,אוויר ,קרקעות מזוהמות ,רעש ועוד.
ציוד לטיפול באירועי חומ"ס וסביבה בניידת החומ"ס
לאיגוד רכב כוננות לטיפול באירועי חומ"ס .הניידת כוללת ציוד גילוי וזיהוי (גו"ז) גזים ,ציוד מיגון אישי וציוד
קשר .כל ציוד החומ"ס ,עובר בדיקה אחת לחודש .בנוסף ציוד 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 השימוש במכשירי הגו"ז ,תיק משק לשעת חירום ,אטלס תיאום וחבירה וכן
מחשב עם תוכנות לביצוע הערכות סיכונים ,פנקס הכולל מידע אודות כ 50-חומרים מסוכנים נדיפים (רעילים
ודליקים).
מצב חירום
במהלך מבצע "חגורה שחורה" שנערך בתאריכים  12-14.11.2019תוגברה רמת כוננות החומ"ס באיגוד .האיגוד
השתתף ועודכן בנושאים הנדונים בישיבות הערכת מצב בעיריית אשדוד .כונני האיגוד ,בשיתוף עם כוננים של
המשרד להגנה"ס ופקע"ר ,ביצעו סיורים במפעלים מחזיקי חומ"ס אשר קיבלו צו מפקע"ר .סה"כ ביומיים בוצעו
 21סיורים בעסקים בעלי פוטנציאל לסיכון אוכלוסייה .במהלך הסיורים נבדקה רמת מוכנות מחזיק החומ"ס
לטיפול באירוע חומ"ס (מלאי חומ"ס ,צוות כוננות ,ציוד חומ"ס ,כיול גלאים).
במשרדי האיגוד קיים אוגדן אופרטיבי ,לכלל הרשויות החברות באיגוד המתבסס על מסמך ההנחיות של המשרד
להגנת הסביבה ,להיערכות הרשות לשעת חירום בתחום הגנה"ס (קונטרס).
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פסולת מסוכנת
 8עסקים בתחום האיגוד פינו השנה  27,261טון פסולת מסוכנת למפעל לטיפול בפסולת מסוכנת בנאות חובב
(החברה לשירותי איכות סביבה) ,המהווים כ 22%-מכלל כמות הפסולת הרעילה שטופלה באתר הארצי לפסולת
מסוכנת בנאות חובב .טבלה מס'  5מראה את כמויות הפסולת המסוכנת שפונתה לאתר בנאות חובב ממפעלי
תעשייה בשטח האיגוד בחלוקה לחודשים בשנת .2019
טבלה מס'  : 5פינוי פסולת מסוכנת לאתר נאות חובב מתעשייה בשטח האיגוד בשנת .2019
פסולת חומרים מסוכנים (טון)
שם
המפעל
מרץ פברואר ינואר
אפריל
מאי
יוני
יולי
סה"כ דצמבר נובמבר אוקט' ספטמ' אוגוסט
 559.3אדמה אגן
574.7
498.4 507.4 631.7 758.4 539.7
445.2
203.9 548.6 544.2 560.2 6371.5
בע"מ
אלתא
1.8
0.6
0.2
2.6
מערכות
ד.ש מתן
שרותים
82.6
53.5
67.1
88.3
72.3
71.7
66.1
51.4
47.2
69.1
82.3
65.7
817.4
ואחזקה
הקורנס
מפעלי
951.6 1319.4 1447.9 1448.7 1473.3 1187.1 1125.8 1346.8 1171.5 1205.8 1246.8 1478.8 15403.5
עופרת
חמת
ארמטורות
14.1
8.0
21.3
43.4
ויציקות
טבע
17.7
0.5
16.9
10.7
51.8
15.3
22.8
47.7
27.6
26.2
0.5
237.7
מדיקל
מקסימה
0.9
3.9
5.1
1.0
10.8
תהליכים
פז בית
זיקוק
418.7
361.9
199.3 302.1 331.0 275.5 532.6
371.2
421.7 521.2 290.8 348.0 4373.9
אשדוד
סה"כ
2030.8 2310.0 2231.4 2361.1 2574.2 2308.0 2292.7 2262.4 1879.8 2371.8 2164.1 2474.5 27260.8

מרבית הפסולת המסוכנת שפונתה לנאות חובב השנה הינה אורגאנית ( .)30%שאר הפסולת :הטמנה ישירה (,)28%
חומצות ( ,)26%אנאורגני ( ,)8%בסיסים ( ,)4%אריזות ריקות ( )3%ואחר (פסולת מעבדה ,ציטוטוקסי ,תוצ"ג,
כרומטים ,מחמצנים וכו') (( )1%תרשים מס' .)4
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4% 1%
אורגני
אי אורגני מוצקה

3%

30%

הטמנה ישירה

26%

חומצות
אריזות ריקות

בסיס

8%

אחר
28%

תרשים מס'  :4התפלגות פסולת מסוכנת לסוגי חומרים בשנת  2019בתחום האיגוד.
עיקר פסולת החומ"ס פונתה מ 3-מפעלים :הקורנס ( ,)57%אדמה אגן( )23%ופז בית זיקוק (( )16%תרשים .)5
אדמה אגן בע"מ
אלתא מערכות בע"מ
ד.ש מתן שרותים ואחזקה
בע"מ
הקורנס מפעלי עופרת
בע"מ
חמת ארמטורות ויציקות
בע"מ
טבע מדיקל בע"מ

16%
23%
1%

3%

מקסימה תהליכים בע"מ

57%

פז בית זיקוק אשדוד בע"מ

תרשים מס'  :5התפלגות הפסולת המסוכנת למפעלים בשנת  2019בתחום האיגוד.
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תרשימים מס'  6ו 7-מראים את התפלגות הפסולת הרעילה שפונתה לאתר בנאות חובב בשנת  2019ממפעלים
בשטח האיגוד ומשאר חלקי הארץ וסה"כ פינוי פסולת רעילה לאתר נאות חובב משטח האיגוד בשנים ,2009-2019
בהתאמה.

27260.8
22%

פסולת מסוכנת (טון) מתחום
האיגוד

פסולת מסוכנת (טון) מחוץ
לתחום האיגוד
98768.7
78%

תרשים מס'  :6התפלגות כמות פסולת מסוכנת שפונתה לאתר בנאות חובב בשנת  2019בישראל.

30,000

20,000
15,000
10,000
5,000

פסולת מסוכנת (טון) מתחום האיגוד

25,000

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
שנה

תרשים מס'  :7סה"כ פסולת מסוכנת שפונתה לאתר בנאות חובב משטח האיגוד בשנים .2009-2019
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תרשים מס'  8מציג את הפסולת המסוכנת שפונתה לנאות חובב מ 3-יצרני הפסולת המסוכנת העיקריים באשדוד
(אדמה אגן ,הקורנס ,פז בית זיקוק) בין השנים .2009-2019

12000
10000
8000

אדמה אגן
בתי זיקוק

6000

הקורנס

4000
2000
0

כמות פסולת חומ"ס (טון) מפונה לנאות
חובב

14000

שנה

תרשים מס'  :8סה"כ פסולת מסוכנת שפונתה משלושת היצרנים העיקריים באשדוד בשנים .2009-2019

אירועי חומרים מסוכנים
כבאות והצלה (כב"ה) אחראים על הטיפול באירועי חומ"ס .האיגוד מסייע לטיפול באירועי חומ"ס ומזעור
השלכותיהם ע"י מתן מענה מקצועי באמצעות צוות כוננים ( 24שעות 365 ,ימים בשנה) הנקראים לשטח בעת
אירועי חומ"ס תוך השתלבות עם שאר כוחות ההצלה.
במסגרת הטיפול באירועי חומ"ס ,כונני האיגוד משמשים כיועץ מקצועי בתחום חומ"ס למפקד האירוע (משטרת
ישראל או פיקוד העורף) .תפקידי הכונן כוללים ,קבלת הדיווח ,תשאול ואיסוף המידע ,עדכון ואימות המידע מול
מוקד הסביבה ,המלצה על מרחק בידוד ראשוני ,המלצה על מיקום חוליית הפיקוד הקדמית (חפ"ק) ,קביעת
מתאר האירוע והסיכונים הנגזרים ממנו ,ביצוע הערכות סיכונים דינמית באינטרוול זמן חשובים ,ניטור ,המלצה
למיגון הכוחות ,המלצה לאוכלוסייה (הסתגרות/פינוי) ,המלצות להתגברות על המפגע ,המלצה לתום אירוע,
המלצה לשיקום של השטח ופיקוח על העבודות ועוד .במהלך שנת  2019טיפלו כונני האיגוד ב 28-אירועי חומרים
מסוכנים בהשוואה ל 37-אירועים בשנת ( 2018טבלה מס' .)4
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טבלה מס'  :4סיכום אירועי חומרים מסוכנים במרחב האיגוד בשנת .2019

מס'

תאריך
תחילת
האירוע

תיאור
המקרה

מקום
האירוע

חומרים
מעורבים

פרטי האירוע וכיצד טופל

1

03/02/2019

דליפת סולר
בנמל אשדוד

נמל
אשדוד

סולר ()UN1202

משאית נתקעה בעמוד ברזל ,סולר נזל
על הכביש .פוזר חול באזור השפך.

2

13/03/2019

דליפה
ממכולה

נמל
אשדוד

ביסולפיט
()UN2693

דליפה קטנה מדלת המכולה שהתייבשה.

3

04/04/2019

ריח כימי
ממכולה

נמל
אשדוד

ממסים
()UN1993

ריח כימי מהמכולה וחשד לדליפה
ממכולה .מכולה הועברה לסככת
הרעלים .המכולה נמצאה ריקה.

4

05/04/2019

פריקת לחץ
באיזוטנק
של פחמן דו
חמצני

נמל
אשדוד

פחמן דו חמצני
()UN2187

דליפה משסתום פורק לחץ.

5

02/05/2019

ריח חריף
מאיזוטנק

נמל
אשדוד

חומצה
פלואורוסיליצית
()UN1778

ניטור של כב"ה בסככת הרעלים ללא
ממצאים .אין סימני דליפה או פגיעה
באיזוטנקים .בעלי המטען ערכו בדיקת
תקינות של האיזוטנק .איזוטנק שוחרר
להמשך הייצוא.

6

שפך
מקובייה
02/05/2019
בעת ההובלה

צומת
ניר
גלים

Polymeric
MDI

דליפה מקובייה על הכביש .החומר נספג
ופונה לאתר המורשה.

דליפה חומר
ניקוי שמכיל
חומצה
חנקתית
מהמכולה
דליפה חומר
ניקוי שמכיל
חומצה
חנקתית
מהמכולה

7

04/06/2019

8

10/06/2019

9

29/06/2019

פיזור חומר
מהמכולה

10

02/07/2019

פריקת לחץ
באיזוטנק
של פחמן דו
חמצני

מכולה הועברה לסככת רעלים .צוות
חירום של בעל המטען פרק את המכולה.
איתר את הג'ריקנים הדולפים והעביר
אותם לדולבים אטומים .חומר שדלף
נספג בחול.
מכולה הועברה לסככת רעלים .צוות
חירום של בעל המטען פרק את המכולה.
איתר את הג'ריקנים הדולפים והעביר
אותם לדולבים אטומים .חומר שדלף
נספג בחול.

נמל
אשדוד

חומצה חנקתית
()UN2031

נמל
אשדוד

חומצה חנקתית
()UN2031

נמל
אשדוד

חומר מסוכן
מוצק
()UN3077

בוצע ניטור ע"י כב"ה ללא ממצאים.
החומר שפוזר נאסף.

נמל
אשדוד

פחמן דו חמצני
()UN2187

דליפה משסתום פורק לחץ.
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*דגל
חומרת
האירוע

תאריך
תחילת
האירוע

מקום
האירוע

חומרים
מעורבים

פרטי האירוע וכיצד טופל

בריכה
יד
בנימין

חומצת מלח
()UN1789

דליפה של חומצת מלח ממיכל אחסון
מחוץ למאצרה בחדר מכונות .חומצה
מרוכזת נמהלה ונשאבה .פוזר חול על
השפך שדלף אל מחוץ לחדר מכונות על
מנת למנוע התפשטות.

12

03/07/2019

דליפת של
חומר
מאיזוטנק

נמל
אשדוד

תמיסת שרף
()UN1866

דליפה של החומר מברז תקול .הברז
תוקן ע"י בעל המטען.

13

11/07/2019

פריקת לחץ
באיזוטנק
של הליום

נמל
אשדוד

הליום
()UN1963

דליפה משסתום פורק לחץ.

14

12/07/2019

דליפת
אמוניה
נוזלית

מעדנות

אמוניה
()UN1005

15

21/07/2019

ריח של
טרפנטין

רובע ט'

טרפנטין
()UN1299

16

30/07/2019

דליפת חומר
ממשאית

צומת
ראם

חומר ניקוי

דליפה רגעית של אמוניה שטופלה ע"י
צוות חירום מפעלי .בוצע ניטור ע"י
כב"ה
ריח חזק מהביוב ,בניטור של כב"ה
נמדדו ערכים של  400חל"מ במכשיר
 .PIDמקור הריח לא אותר .תוך מספר
שעות הריח נעלם.
דליפה של  120ליטר תמיסת מלח לריכוך
כביסה על הכביש .צוות חירום מפעלי
פועל במקום לפיזור חול ,טאטוא כביש
ואיסוף החומר

17

08/08/2019

ריח של כלור

סטאר
סנטר

סודיום
היפוכלוריט
()UN1791

ריח של כלור שמתחם מסחרי .ניטור ע"י
כב"ה ללא ממצאים .לא אותרה דליפה
של חומ"ס

18

26/08/2019

שריפה
במפעל בדוד
הסקה

אקוליין

שמן הסקה

שריפה בדוד הסקה .חשד להידלקות
מיכל מתנול שקיים במפעל.

19

29/08/2019

דליפה
מאיזוטנק

נמל
אשדוד

טרפנטין
()UN1300

דליפה של החומר מברז שלא נסגר
בצורה הרמטית.

20

15/09/2019

ריח
מאיזוטנק

נמל
אשדוד

אתיל אקרילט
()UN1917

ריח מאיזוטנק ללא סימני דליפה.

21

24/09/2019

דליפה של
חומצה
גופרתית

הקורנס חומצה גופרתית

22

02/10/2019

דליפה
אמוניה

מס'

11

תיאור
המקרה

דליפת
 03/07/2019חומצת מלח
 33%בבריכת
שחייה

מעדנות

אמוניה
()UN1005
36

בעת עבודות של חח"י ,אותרה דליפה של
חומצה גופרתית  5%מהמפעל מחזור של
מצברים .המפעל התבקש לבצע איטום
של בריכות מחדש.
דליפת אמוניה מברז שהוחלף ע"י צוות
חירום מפעלי .ערכי התראה כ300-
חל"מ .עובדי המפעל פונו.

*דגל
חומרת
האירוע

מס'

תאריך
תחילת
האירוע

תיאור
המקרה

מקום
האירוע

חומרים
מעורבים

פרטי האירוע וכיצד טופל

23

29/10/2019

פריקת לחץ
באיזוטנק
של פחמן דו
חמצני

נמל
אשדוד

פחמן דו חמצני
()UN2187

דליפה משסתום פורק לחץ.

24

21/11/2019

שריפה
במסוף
מטענים

קבוצת
גולד
בונד

מעורבות של
חומרים דליקים
ומחמצנים

שריפה במחסן בו מתבצע אחסון חומ"ס
בתפזורת .שריפה כובתה ,שאריות
החומרים נספגו ופונו לאתר מורשה.

25

 29/11/2019דליפה מקרון
רכבת

תחנת
מיון
רכבות

חומצה גופרתית
()UN1830

דליפה קטנה מחבית הנמצאת בתוך
מכולה בקרון רכבת.

26

29/11/2019

חשד
לשריפה
באוניית
גופרית

נמל
אשדוד

גופרית
((UN1350

התחממות נקודתית באוניה של גופרית.
האירוע לא התפתח לשריפה.

27

19/12/2019

דליפת סולר
על הכביש

מ.י.ש

סולר ()UN1202

עקב פגיעת המלגזה במיכלית דלק דלפו
כ 50-ליטר של סולר .החומר נספג ופונה

28

31/12/2019

פריקת לחץ
באיזוטנק
של פחמן דו
חמצני

נמל
אשדוד

ארגון
()UN1951

דליפה משסתום פורק לחץ.

*דגל
חומרת
האירוע

*דגל חומרת האירוע  -האירועים מדורגים לפי הקריטריון הבא (סיכון לנפש):
 חשד לדליפה/ריח ,דליפת חומר שאינו מסוכן. טפטוף ממכולה/איזוטנק ,שפך קטן של חומר מסוכן שריפת גג אסבסט ,פריצת קו דלק -דליפה חומ"ס רצינית ,שריפה שבה מעורבים חומ"ס ,ריאקציה כימית ו/או השתחררות גזים רעילים ,פיצוץ.
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מרבית אירועי החומ"ס ( )57%התרחשו בתחום עורף הנמל ונמל אשדוד (תרשים מס' .)1

11%
18%

7%

אזור תעשייה צפוני
עורף הנמל /נמל אשדוד

7%

רובע מגורים  -אשדוד
גן יבנה
נחל שורק
57%

תרשים מס'  :1התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת  – 2019מיון לפי מיקום האירוע.
מרבית אירועי החומ"ס הינם דליפות/שפך נוזל ( )36%וחשד לדליפה /אירועי ריח (( .)43%תרשים מס' .)2

14%
דליפה/שפך נוזל/מוצק
שריפה /פיצוץ חומ"ס

36%

חשד לדליפה/ריח או עשן חריג
תאונת דרכים

7%

43%

תרשים מס'  :2התפלגות אירועי החומ"ס בשטח האיגוד בשנת  – 2019מיון לפי סוג האירוע.
מרבית אירועי החומ"ס השנה היו ברמת סיכון נמוכה ( )57%וכללו אירועי ריח ושפך קטן של חומר למאצרה.
 36%מהאירועים כללו דליפה של חומרים מסוכנים 7% .מן האירועים היו בדרגת סיכון גבוהה וכללו שריפה של
חומר מסוכן (תרשים מס' .)3

38

7%

57%
36%

תרשים מס'  :3התפלגות אירועי החומ"ס בשנת  2019לפי דרגת חומרת האירוע.

יעדים:
להלן יעדי האיגוד בנושא חומרים מסוכנים לשנת :2020
 .1מעקב ופיקוח אחר שימוש ,אחסון ושינוע חומרים מסוכנים:


ביצוע סיורים לצורך בחינת עמידה בתנאי היתר הרעלים.



הסדרת היתרי רעלים לעסקים חדשים בתחום האיגוד.



עדכון תנאי רישיון העסק לעסקים בנושא חומ"ס.



מעקב אחר תיקי המפעל ונוהלי החירום של עסקים.



ביצוע סיורים משולבים בעסקים עם כב"ה ,פקע"ר ,רישוי עסקים והיחידה לאכיפה סביבתית.

 .2מעקב ופיקוח על פינוי פסולת מסוכנת.
 .3בדיקת תקינות ציוד גו"ז חומ"ס ,ציוד מיגון אישי ,ציוד קשר וניידות חומ"ס  +הדרכות לכונני סביבה.
 .4השתתפות בתרגילי חומ"ס מפעליים וארציים.
 .5אכיפה ויישום של המדיניות החדשה בנושא החומ"ס אשר אושרה ע"י מליאת מועצת העיר.
 .6קיום מפגש פורום חומ"ס (המשרד להגנה"ס ,כב"ה ,פקע"ר ,עיריית אשדוד).
 .7הטמעת מערכת המניפה של המשרד להגנת הסביבה.
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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.
במסגרת מטרות אלו קיים באיגוד מרכז לחינוך סביבתי שפועל במסגרות פורמאליות ,בלתי פורמאליות
ובמסגרות קהילתיות שונות .צוות המרכז מנחה ומלווה מוסדות חינוך שונים ,עורך השתלמויות וימי עיון,
מפיק חומרי למידה והסברה ומקיים אירועים סביבתיים רבים.

הגיל הרך
ליווי והנחיית גנים– פעילות משותפת עם מנהלי מחלקות החינוך ברשויות השונות ופיקוח משרד החינוך אשר
במסגרתה נבנו ופותחו באיגוד שש תכניות עבודה שנתיות בנושאים שונים.
בשנת הלימודים תשע"ט ותש"פ פעלו התוכניות הבאות:
צרכנות נבונה
מפגש

נושאי ההרצאה
מפגש פתיחה הכולל חזרה קצרה על משבר הפסולת והפתרונות .הסבר על תרבות הצריכה
ועל ההשפעות הסביבתיות של תרבות הצריכה .קביעת לוח זמנים ותאום ציפיות.

2

מהו אורח חיים מקיים בדגש הפחתת צריכה ותוצרת עצמית .בחינת תהליכי הצריכה בגן
הילדים .כיצד ניתן לייצר בעצמנו ולהפחית צריכה?
הכנת מתנות לחגים ואירועים בגן מתוצרת עצמית ,מתן מגוון רעיונות ופיתוח ארגז כלים
לשימוש בחומרים הקיימים בגן.
שימוש בתוצרי הגינה לשימוש עצמי – נפתח רעיונות כיצד ניתן להשתמש למאכל,
קוסמטיקה ויצירה בגן ולהפחית צריכה.
הכרות עם מלאכות של פעם בדגש סביבתי ועידוד הגננת לבחור לפחות מלאכה אחת
וליישמה בגן.
תכנון שוק החלפות ומכירה של תוצרים שהוכנו במהלך השנה ע"י ילדי הגן.
מפגש סיכום התהליך מול ילדי הגן והגננת.

1

3
4
5
6
7

שמירה על חיות בר
מפגש
1
2
3
4
5
6
7

נושאי ההרצאה
מפגש פתיחה -מהו מגוון ביולוגי? מהו מגוון מינים? מה חשיבות המגוון לאדם ולסביבה.
בעלי חיים כסמנים אקולוגיים .
קביעת לוח זמנים ותיאום ציפיות.
מהן חיות בר ומה ההבדל בין חיות בר וחיות מחמד? יציאה לסביבה הקרובה והכרות עם
בתי הגידול הקיימים .סקירה של מגוון מינים מקומי בדגש בעלי חיים .פיתוח משותף של
סל רעיונות כיצד ניתן לזמן מגוון מינים לסביבת הגן.
מהם בעלי חיים בסכנת הכחדה? הכרות עם מינים שנכחדו מישראל וכאלה המצויים היום
בסכנת הכחדה .מה הסיבות להכחדה? כיצד ניתן לאמץ אורח חיים מקיים ולסייע.
מהם מינים פולשים ,כיצד הם הגיעו ואילו מינים פולשים נמצאים בסביבה הקרובה
הכרות עם בית החולים לחיות בר .באילו בעלי חיים הוא מטפל? מה הפגיעות הנפוצות?
חיות בר ימיות .אילו חיות נפוצות בים התיכון ,מה הסכנות האורבות להן ואיך אנו בני
האדם משפיעים עליהן.
במידה ויתאפשר ,נקיים מפגש הכשרה נוסף בנושא אירועים אקולוגיים והשפעתם על חיות
הבר :השריפה בכרמל ,שמורת עברונה וכו' .חשיבותם של השטחים הפתוחים והמסדרונות
האקולוגיים למגוון המינים.
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ניקיון ברשות הרבים
מפגש
1

2

3
4
5

6

7

8

נושא
מפגש פתיחה -מהם שטחים פתוחים ,מי הגופים במדינת ישראל האחראיים על שמירת השטחים
הפתוחים ,מה האחריות של האזרחים ומה הקשר של המושג "צדק סביבתי" לנושא זה .הכרות עם
שטחים ציבוריים ושטחים פרטיים בסביבה הקרובה והבנת המושג ניקיון ברשות הרבים .איתור
ומיפוי מפגעים בסביבה הקרובה.
פסולת – הכרות עם מסלול פינוי הפסולת וזמני ההתכלות של חומרים שונים .הכרות עם מפגעים
סביבתיים שמקורם בפסולת וההשפעה-פגיעה בסביבה ,בבעלי החיים ובאדם.
מהו חוק האריזות?
נדון על פחי הפרדת הפסולת הקיימים ביישוב ,הכרות עם הצבעים השונים ותכולתם ,נסביר את דרך
הטיפול בכל חומר ,נכיר את אזורי הקרובים לגן.
יציאה לקהילה – התמודדות עם צואת כלבים ביישוב .האם חוק קיים חוק עזר עירוני בנושא .פיתוח
משותף של סל כלים ורעיונות לפתרון בעיית צואת הכלבים בשטחים ציבוריים ופרטיים וכיצד ניתן
להעבירם לילדי הגן.
פלסטיק – כמודל לצרכנות יתר ,הכרות עם ייצור פלסטיק ,שימושיו ,ודרכי הפתרון לפסולת
שהוא מייצר.
נתמקד בנזקי שקיות ,בקבוקים וקשים לשטחים הפתוחים – ונחשוב כיצד נמנע או נפחית את הצריכה.
תרבות הצריכה והקשר לניקיון ברשות הרבים -בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט ,נסביר את
המושג צרכנות נבונה ,נתייחס לצריכת מוצרים בגן הילדים .פיתוח משותף של סל רעיונות לאימוץ
אורח חיים מקיים בגן בדגש הפחתת צריכה-חגיגות ללא חד פעמי ,מתנות בשימוש חוזר ,ייצור עצמי
ועוד.
נכיר מוצרים שמיוצרים בישראל ,נעודד את צוות הגן לעבור לשימוש בהם.
נבין את הקשר בין צרכנות יתר לזיהום סביבה ולפסולת ברשות הרבים.
פסולת אורגנית ואובדן מזון  -הרכב פח הפסולת הביתי ומה הפתרונות האפשריים לפסולת אורגנית.
ההשפעה של פסולת אורגנית על מגוון מינים בסביבה העירונית.
נחשוף את הצוות החינוכי לפרויקט נאמני ניקיון ונעודדם להצטרף.
נלמד את הגננת דרכים לשימור מזון בדגש החמצת ירקות וייבוש פירות.
שמירת טבע הטבע בישראל – הטבע בישראל והמפגעים הסביבתיים מעשה ידי אדם .כיצד מטיילים
מבלי לפגוע בסביבה?
הליכה על שבילים מסומנים ,שימוש בכלים רב פעמיים ,איסוף פסולת.
הכרות עם ארגונים ישראליים האמונים על שמירת טבע.
הכרות עם יוזמות מקומיות -סיירת ניקיון ,סיירת יעלים ,שומרי הנחל ועוד.
חוף ים נקי – חשיפה לבעיות הפסולת ברשות הרבים בחוף הים .הכרות עם מדד חוף נקי ותו דגל
כחול .השפעת הפסולת על בעלי חיים בחוף הים ואימוץ אורח חיים מקיים ככלי לשמירה על חוף נקי.
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להלן פירוט מספר הגנים בכל רשות שלוו במהלך שנת הלימודים תשע"ט ותש"פ במתווים הנ"ל:
רשות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אשדוד
בני עי"ש
ברנר
גדרה
גדרות
גן יבנה
חבל יבנה
נחל שורק
סה"כ

תשע"ט
)**(20 +26
6
5
21
3
20
9
17
127

תש"פ
18
6
8
12
3
10
8
10
75

(**) גנים מהמגזר החרדי המלווים על ידי הרשת הירוקה במסגרת התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות.
האשכול הוקצה לעיר בעקבות בקשה ופעילות של האיגוד.

תהליך הסמכה לגנים בעלי תו ירוק –  12גנים ,בליווי האיגוד עברו בהצלחה תהליך הסמכה לתו ירוק ולתו
ירוק מתמיד:
גן אחד באשדוד -אופיר.
ארבעה גנים בגדרה -קשת ,פרג ,כרכום ,שושנים
שלושה גנים בגן יבנה -רעות ,זהבה ,רותם
שני גנים בחבל יבנה -שושן ,ורד (מתמידים)
גן אחד בברנר -תות (מתמיד).
גן אחד בנחל שורק -זית .
עשרים ואחד גנים נוספים הגישו מועמדות ,בליווי האיגוד ,להסמכה לגן ירוק ולגן ירוק מתמיד:
חמישה גנים באשדוד -אגס ,גלי ציון ,חבצלת החוף ,זית ,הנמל.
גן אחד בבני עי"ש -ורד.
שני גנים בגדרה -חרצית ,שקד.
ארבעה גנים בגן יבנה -חשמונאים ,מודיעין ,תאנה ,תלתן (בליווי של הרשת הירוקה במסגרת התוכנית
המשולבת).
גן אחד בברנר -דקל
שלושה גנים בנחל שורק -יסמין ,גפן ,שקמה.

פעילויות שיא – כחלק מעידוד הפעילויות והגברת המודעות בקרב הקהילה הרחבה ,לתהליכים המיושמים
ומוטמעים בגני הילדים ,קודמו פעילויות שיא וימי שיא .האירועים התקיימו ברשויות הבאות :גן יבנה ,נחל
שורק ,גדרה ,בני עי"ש ,גדרות ,חבל יבנה ,ברנר.
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גני יער
שיתוף פעולה בין האיגוד ומרכז פסג"ה אשדוד אשר במסגרתו נבנה תהליך הכשרה והשתלמות לצוותי גני
ילדים משמונה רשויות האיגוד בנושא גן יער.
במהלך ההשתלמות לומדות הגננות מהו גן יער ,כציד מתקיים אורח חיים יומיומי בגן יער ,עקרונות עבודה
ובטיחות ,פליאה ,זימון מגוון ביולוגי ,ליקוט ,מלאכות קדומות ועוד.
להשתלמות הצטרפו  25גננות האיגוד וזאת מתוך מטרה לפתוח בשנת הלימודים תשפ"א גנים בהם יתקיים
יום יער.
ההשתלמות לוותה ביום עיון בנושא למנהלי מחלקות חינוך ומפקחות משרד החינוך.
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גני ים
שיתוף פעולה ייחודי בין האיגוד ,עיריית אשדוד ,עמותת מחמל"י ,מרכז פסג"ה ונמל אשדוד אשר במסגרתו
נבנה אשכול גנים ייחודי -גני ים .גני ים מבוסס על הרעיון החינוכי של גני יער בדגש למידה חוץ כיתתית
משמעותית וחוויתית.
תהליך בניית האשכול החל בבניית השתלמות ייחודית ובבחירת גנים המחויבים לנושא ונמצאים במרחק
הליכה מחוף הים .צוותי גנים אלו עוברים השתלמות שבסיומה יתחילו לצאת לחוף הים על בסיס קבוע-
תחילה אחת לחודש במהלך ארבעה חודשים ובהמשך – בתדירות גבוהה יותר.
 11גני ילדים בעיר אשדוד הצטרפו לאשכול.

בתי ספר יסודיים
תכנית אב לחינוך – המשך הטמעת תכנית אב לחינוך – תכנית מערכתית ,תלת שנתית המהווה מבנה לפעילות
של כל בית ספר .התוכנית כוללת  5מועדים /תהליכים במהלך שנת הלימודים :יום הניקיון הבינ"ל/יום הפרדת
פסולת ,ט"ו בשבט ,שבוע קיימות ואיכות סביבה ,ל"ג בעומר ומועצה ירוקה .לכל מועד/תהליך מצורפת ערכה
של מערכי שיעור ובתי הספר שהצטרפו לתוכנית התבקשו להגיש מפרט לכל מועד/תהליך הכולל את שכבות
הגיל שנבחרו ,מערכי שיעור ספציפיים וכן תכנית ליום שיא .הפעילות בתוכנית וימי השיא הינה בשיתוף פעולה
הדוק עם הרשת הירוקה.
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להלן המבנה:

תכנית עבודה שנתית
יום הניקיון/יום
הפרדת פסולת
פעילות
מקדימה

פעילות
שיא

טו בשבט
פעילות
מקדימה

פעילות
שיא

שבוע איכות סביבה (*)
ל"ג בעומר
יום צרכנות נבונה ,יום
התייעלות אנרגטית/ים
וחופים
פעילות שיא פעילות פעילות
פעילות
שיא
מקדימה
מקדימה

שכבת גיל
מטרת
התוכנית
מפרט
הפעילות
מועד
הפעילות
נראות
בית
ספרית
אחראי
(כולל
פרטים
ליצירת
קשר)
מועצה ירוקה
שכבות גיל ומספר תלמידים
תאריך תחילת פעילות
תדירות מתוכננת למפגשים
מרכז ומנחה מטעם בית הספר
תיאור בהיבט תוכן :
• בסיסי ידע מתוכננים
• הפעלת בית ספר בנושא פסולת ומחזור
בתי ספר שהצטרפו לתוכנית ,תוקצבו ע"י האיגוד ,לצורך פעילויות בתחומי סביבה מתוך חוברת פעילויות
שצוות החינוך מיפה והפיק -ראה בסעיף חומרי הסברה.
הפנייה להצטרף ,נשלחה לכל בתי הספר היסודיים ברשויות האיגוד ,תוך מגבלה שהאיגוד יוכל ללוות ולתקצב
עד  60%מבתי הספר היסודיים בכל אחת מרשויות האיגוד.
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להלן מיפוי בתי הספר שהצטרפו לתוכנית בשנת הלימודים תש"פ:
.1

רשות
אשדוד

.2
.3
.4
.5
.6
.7

בני עי"ש
ברנר
גדרה
גדרות
חבל יבנה
נחל שורק

בי"ס
אחדות ,אילנות ,אמירים ,ארזים ,אריאל ,אשכול ,גאולים ,דביר ,היובל ,המגינים,
הקריה ,יהלום ,יצחק רבין ,מעלות ,נוף ים ,עלומים ,צפרירים ,רננים ,רעים ,רתמים,
שז"ר ,שח"ר.
אופק
בית אור
פינס ,רעות ,הבילויים ,קשת ,רימונים.
גדרות
עמיחי
ברויאר צעירים ,ברויאר בוגרים ,ברויאר חינוך מיוחד ,טהר.

סיורי מועצות ירוקות תש"פ -במסגרת מתווה האיגוד בבתי הספר היסודיים יצאו בשנת הלימודים תש"פ ,כל
תלמידי המועצות הירוקות לסיור במרכז המבקרים של המועצה לישראל יפה הנמצא על גדות הירקון בתל
אביב .כל סיור החל בפעילות מודרכת לאורך נחל הירקון שלאחריה ביקרו התלמידים במרכז המבקרים
"תפיסת עולם" וסיימו בפעילות חווייתית במרכז של קופסאות בריחה.
סה"כ יצאו  35סיורים.

כנס מועצות ירוקות תשע"ט – נערכו שני כנסים בשיתוף החווה החקלאית והרשת הירוקה :


כנס שנתי למועצות הירוקות בעיר אשדוד .



כנס שנתי למועצות הירוקות ברשויות בני עי"ש ,ברנר ,גדרה ,גדרות ,גן יבנה ,חבל יבנה ונחל שורק.
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כנסים אלה מהווים יום שיא לפעילות
השנתית של קבוצות המנהיגות בתחומי
סביבה הפועלות לקידום אורח חיים מקיים
ולמעורבות קהילתית פעילה של בתי הספר.
הכנסים נערכו בשני מועדים שונים בחווה
החקלאית באשדוד ובמהלכם ,התלמידים
עברו סדנאות חווייתיות ופעילות ייחודית
בנושא בריא לסביבה -בריא לאדם .בכל
אחד משני הכנסים השתתפו  350תלמידים.

ליווי והנחיית תהליכי הסמכה לקבלת תו ירוק ותו ירוק מתמיד
בתי הספר נוף ים אשדוד ,עמיחי קבוצת
יבנה וברויאר נחל שורק ,לוו על ידי האיגוד והצטרפו למסלול הסמכה לבית ספר ירוק .שלושת בתי הספר
הוסמכו כבתי ספר ירוקים.
שבעה בתי ספר נוספים הגישו ,בסיוע האיגוד  ,מועמדות להתקבל לתהליך הסמכה של המשרד להגנת הסביבה
ומשרד החינוך לתו ירוק/ירוק מתמיד/ירוק עד :בית אור ברנר ,רעות גדרה ,רבין אשדוד ,עלומים אשדוד,
רתמים אשדוד ,היובל אשדוד ,גאולים אשדוד.
בתי ספר אלו קיבלו אישור להיכנס לתהליך ויישמו ,בליווי צוות החינוך באיגוד ,במהלך תש"פ ותשפ"א את
התוכניות שנכתבו.
פעילות בחווה החקלאית – שיתוף פעולה בין האיגוד ,מנהל החינוך,
משרד החינוך והחווה חקלאית הניב פעילויות רבות להטמעת נושא
איכות הסביבה בקרב מבקרי החווה.
במהלך השנה התקיימו פעילויות סביבתיות מגוונות והילדים
וההורים שהגיעו לחווה למדו על חשיבות
השמירה על משאבי הטבע ,השתתפו בסדנא וצפו במופעים שונים.
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עיניים ירוקות -במסגרת שיתוף פעולה בין מוזיאוני אשדוד לאמנויות -מונארט והצוללת הירוקה יחד
עם חברת אדמה והאיגוד ,התקיימה תחרות ציורי ילדים מבתי ספר יסודיים בעיר אשדוד וברשויות
האיגוד ,שעמדה השנה בסימן הצבע בטבע .השנה התחרות הורחבה והשתתפו בה גם גני ילדים  .התהליך
הסתיים בטקס חגיגי ותוצרי הפרויקט הוצגו בתערוכה שהתקיימה במרכז מונארט לאמנויות באשדוד.
קישור לסרטון התוצריםhttps://www.youtube.com/watch?v=EGFhPUPhsAg :
תחרות חלליות -כחלק מהעמקת התהליכים החינוכיים בבתי הספר ובמסגרת חתימת העיר אשדוד עם
תאגיד מ.א.י על הסדר איסוף ופינוי פסולת אלקטרונית ,צוות החינוך באיגוד יזם וגיבש תחרות חינוכית
בנושא.
התחרות ,בשיתוף מנהל החינוך ,עיריית אשדוד ותאגיד מ.א.י .כללה עשרה בתי ספר יסודיים שנבחרו על
בסיס "כל הקודם זוכה" .החל מחודש אפריל  2019החלו בתי הספר המשתתפים ,לאסוף ולפנות פסולת
אלקטרונית .בסיום שנת הלימודים תשע"ט נבחנו הנתונים ובית ספר "יד שבתי" הגיע למקום הראשון.
בית הספר אסף מעל שני טון פסולת אלקטרונית – הישג גדול הן בהיבט מקומי והן בהיבט ארצי.
בתחילת שנת הלימודים תש"פ בוצע תהליך רענון והמשך לתהליך האיסוף" -לא פוסחים על אף סוללה".

בתי ספר על יסודיים
מיזם ים כחול ירוק -מיזם המשותף לתחום המעורבות החברתית בעיריית אשדוד ,לאיגוד ולחברה להגנת
הטבע אשר משלב גיוס ,הקמה ,הכשרה וליווי שנתי של קבוצת מנהיגות -מועצה ירוקה וכן פעילות שנתית
לשכבה גיל נבחרת סביב נושא ים וחופים בדגש הפחתת פסולת  ,איסוף פסולת ושמירה על המגוון הביולוגי
הימי  .במסגרת המיזם יוצאות קבוצות המנהיגות לסיורים שונים ,לומדות מהי מנהיגות סביבתית ומפעילות
חודש קיימות בשכבת גיל נבחרת.
בשנת הלימודים תשע"ט הצטרפו לתהליך
 6מקיפים בעיר אשדוד -מקיף ו' ,מקיף יא',
מקיף ז' ,מקיף ד' ,מקיף ט' ,אורט ימי.
בשנת הלימודים תש"פ הצטרפו לתהליך 5
מקיפים בעיר אשדוד -מקיף ד' ,מקיף ו',
מקיף ז' ,מקיף ט' ,מקיף י'.
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קהילה בוגרת
יוזמות סביבתיות בקהילה
תהליך שנתי שהחל בשנת הלימודים תשע"ט ובמסגרתו שש רשויות ,בסיוע האיגוד ובתמיכת המשרד להגנת
הסביבה ,הזמינו את תושבי הרשות המקומית להגיש הצעות למיזמים  /פעילויות בקהילה לקידום השמירה על
הסביבה.
מטרת התהליך הינה לאפשר לקבוצות תושבים שונות לפעול למען שיפור איכות החיים והמרחב הציבורי,
להעצים את תחושת השייכות למקום ולקדם התנהגות אחראית כלפי הסביבה.
ההצעות שנבחרו זכו בתקצוב של  ₪ 20,000כל אחת כמו גם בסיוע וליווי של אנשי הרשות המקומית והאיגוד
על מנת להוציא את הפעילות אל הפועל.
הצעות שנבחרו ויצאו לפועל במהלך  2019בליווי צוות
החינוך של האיגוד:
עיריית אשדוד –  3הצעות
שבילי מאכל גן הלוחמים -הקמת שבילי מאכל בגן הלוחמים.
מחזירים את הטבע לרובע -מרכז קהילתי טנה -הקמת גינת ירק
ותבלינים.
נחל לכיש -מסלול לשילוט לאורך נחל לכיש על מנת להנגיש לציבור
מידע על הנחל ולעודד את תושבי העיר להגיע ולבקר בנחל לכיש.
מ.מ .גן יבנה 3 -הצעות
מרכז צמחי מרפא יישובי -הקמת גינות טבע עירוני מניב לטובת הציבור.
גן הרפתקאות אקולוגי -קהילת משפחות שבנתה מתחם שעשועים אקולוגי במטרה לחבר תושבים לטבע
העירוני .
ספריית השאלת ציוד -הקמת מרכז להשאלת ציוד נגרות  ,גינון וקמפינג.
מ.מ .נחל שורק -הצעה אחת
חממה קהילתית -גינה קהילתית של תושבי נצר חזני.
אירועים וימי שיא -ליווי רשויות האיגוד וסיוע בבניית תוכן לאירועים לקהילה הרחבה וימי שיא – הצגה
"מבצע קומיקס" אשדוד ,הצגה "אגדה ענקית" אשדוד ,ארוע גולשים אשדוד ,לילות קיץ ירוקים נחל שורק,
חודש ירוק חבל יבנה.
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כנסים וימי עיון -בוצעו במהלך השנה באופן שוטף ,לאוכלוסיות יעד שונות :רכזי איכות סביבה ביסודי ובעל
יסודי ,גנים ירוקים ,סיור גננות ,כנס ארצי למורי ביולוגיה ועוד.

קולות קוראים
ליווי  ,כתיבה וסיוע לשבע רשויות באיגוד בהגשת קולות קוראים למשרד להגנת הסביבה .קולות הקוראים
שהוגשו :
בני עי"ש -סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנות הלימודים
תש"פ ,תשפ"א  ,תשפ"ב (.)10307
ברנר -סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנות הלימודים תש"פ,
תשפ"א  ,תשפ"ב (.)10307
יום הניקיון הלאומי (.)11595
גדרה -סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנות הלימודים תש"פ,
תשפ"א  ,תשפ"ב (.)10307
יום הניקיון הלאומי (.)11595
גן יבנה -סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנות הלימודים
תש"פ ,תשפ"א  ,תשפ"ב (.)10307
יום הניקיון הלאומי (.)11595
חבל יבנה -סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנות הלימודים
תש"פ ,תשפ"א  ,תשפ"ב (.)10307
יום הניקיון הלאומי (.)11595
נחל שורק -סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנות הלימודים
תש"פ ,תשפ"א  ,תשפ"ב (. )10307
יום הניקיון הלאומי (.)11595
אשדוד -סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנות הלימודים תש"פ,
תשפ"א  ,תשפ"ב (.)10307
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מדיה דיגיטלית וחומרי הסברה
פייסבוק -כתיבת פוסטים ותפעול שוטף של הפייסבוק של האיגוד על בסיס יומיומי .העלאת תדירות
הפוסטים וכן התחלה של תהליך להגברת המודעות והחשיפה.
אינסטגרם -פתיחת חשבון אינסטגרם לאיגוד.
https://www.instagram.com/p/B7lbYIQj9Nn/
חומרי הסברה ללוחות ירוקים:
טיפול מושכל בפסולת – במסגרת תהליכי הליווי השונים שצוות החינוך 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 ,סמלים ירוקים ,סוללות ,תהליך
המיחזור וצרכנות נבונה .הערכה הופצה לכל גני הילדים ובתי הספר המלווים על ידי האיגוד.
חגי ישראל – במהלך התהליכים השונים והטמעתם ,התעורר הצורך בקרב מוסדות החינוך ,למידע עדכני
בנושא קיימות וחגי ישראל .באיגוד פותחה ערכת הסברה בסיסית המורחבת בכל שנה.
מגוון נושאים -ערכת הסברה בנושאים שונים -פרפרים ,ציפורים ,ים וחופים ,ימי הולדת ירוקים ועוד.
את כל הערכות ניתן למצוא באתר האינטרנט של האיגוד .
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מערכי פעילות – טביעת רגל אקולוגית ,צמצום פסולת ,מגוון ביולוגי  ,עידוד להפרדת פסולת -הפרדה במקור,
חוק האריזות ועוד .את כל המערכים ניתן למצוא באתר האינטרנט של האיגוד.

השנה זוהה צורך במגדירים ייעודים
ופותח מגדיר נוסף חדש-
מדריך מגוון ביולוגי מקומי לגני ילדים.
משחקים
במחלקת חינוך קיימת ערכה של משחקי רצפה
המעודדת למידה חווייתית .ניתנת להשאלה
ולפעילות בבתי ספר .הערכה כוללת משחקים
בנושאים :הפרדת פסולת  ,מגוון ביולוגי,
זיהום אויר ,ים וחופים.

חוברת פעילויות סביבתיות
חוברת המאגדת בתוכה פעילויות סביבתיות שונות בחלוקה לשלוש קבוצות גיל :גן ויסודי ,חטיבות ביניים ועל
יסודי ,צוותי חינוך והורים .הפעילויות הינן פעילויות מסוגים שונים – הצגות ,הרצאות ,מופעים וסדנאות ובכל
פעילות קיים תיאור קצר של הפעילות ,לכמה משתתפים היא מיועדת ,פרטים ליצירת קשר עם האמן וכן מחיר
קבוע לשנה ,אליו התחייבו היוצרים השונים .מטרת החוברת הינה להציע ולחשוף בפני כל הגופים ,הרשויות
והמוסדות הפועלים בתחום האיגוד ,פעילויות מגוונות ומומלצות בתחומי קיימות וסביבה .את החוברת ניתן
למצוא באתר האינטרנט של האיגוד.
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הפקת חומרי הסברה ייחודיים

יעדים:
 .1שימור היקפי פעילות והרחבת למידה בנושאי סביבה בשמונים גנים ובארבעים בתי ספר יסודיים ועל
יסודיים.
 .2ליווי רשויות האיגוד ליישום של קול קורא יום הניקיון.
.3

ליווי רשויות האיגוד ביישום קול קורא תלת שנתי .דגש מיוחד יינתן לתחום הקהילה.

 .4פיתוח מתווה חדשנות ירוקה לבתי ספר יסודיים.
 .5הכפלת מספר העוקבים ברשתות החברתיות.
 .6יישום תכנית להפחתת חד"פ ברשויות נחל שורק ואשדוד.
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לחימה במזיקים
הדברת יתושים
מטרת הדברת היתושים למנוע התפרצות מחלות כגון :קדחת מערב הנילוס ,מלריה ,דנגה וכו' ,המועברות לאדם
ע"י היתושים ,וכן למנוע מטרדי עקיצות.
האיגוד מטפל בעיקר בערוצי הנחלים הזורמים בתחום האיגוד באורך של כ  44ק"מ.
כל בתי הגידול הפוטנציאליים להתפתחות זחלי יתושים נוטרו באופן שוטף וקבוע ,לפחות אחת לשבוע ,לפי תוכנית
מוגדרת (אפריל  -נובמבר) ,ונימסר דיווח למשרד להגנת הסביבה.
בהתאם לממצאי הניטור הופעל קבלן הדברה מוסמך.
הטיפול בעשביית הגדות בוצע השנה לראשונה ע"י רשות ניקוז "שורק-לכיש" .זהו מעבר טבעי ומתבקש ליישום
מדיניות כוללת לניהול אגני הניקוז ,כשנושא מניעת התרבות היתושים בנחלים ,הינו רק מרכיב בודד במכלול.
חורף  2018-2019התאפיין בריבוי גשמים שנמשך עד לחודשי האביב ,וכתוצאה מכך זרמו קולחי ירושלים בנחל
שורק כמעט כל הקיץ .ואולם ,בשל המשך השיפור באיכות הקולחים המוזרמים  -המשיכה מגמת הירידה בדגירות
היתושים בנחל .בסה"כ נשמרה רמת מטרדי יתושים נמוכה באיגוד לאורך כל השנה.

קדחת מערב הנילוס ()WNF
מחלה קלה מאד ,בדרך כלל ,דמויית שפעת ,החולפת מאליה.
תקופת הדגירה ,מרגע העקיצה ועד להתפתחות סימני המחלה היא  5-21ימים (בדרך כלל  6ימים) והמחלה נמשכת
לרוב  3-6ימים.
סימני המחלה
חום ,כאבי ראש ,חולשה ,כאבי פרקים ושרירים ,דלקת בלחמית העין ,פריחה ולעיתים בחילות ושילשולים.
סיבוכים נדירים אפשריים הם :דלקת חדה של המוח או דלקת קרום המוח.
גורם המחלה
קדחת מערב הנילוס ( )West Nile Feverהיא מחלה ,הנגרמת על-ידי נגיף קדחת מערב הנילוס (קמ"ה) ומועברת
לבני האדם ולבעלי חיים שונים על-ידי עקיצת יתוש ,שניזון מעופות נגועים .בארץ המחלה מועברת בעיקר על-ידי
יתושי קולקס Culex pipiens :ו .Culex perexiguus -תקופת השיא של פעילות הנגיף בארץ היא בין אמצע
אוגוסט לאמצע אוקטובר.
כיום לא קיים חיסון נגד קדחת מערב הנילוס ולכן קיימת חשיבות רבה להימנעות מעקיצות יתושים.
בדו"ח המרכז הלאומי לבקרת מחלות בתל השומר לשנת  ,2019בו נבדקה נוכחות נגיף קמ"ה בבני אדם (מעודכן
לתאריך  )9.12.2019נמצאה נוכחות מאובחנת של נגיף קדחת מערב הנילוס ב 32 -חולים בלבד ,מדובר בירידה
משמעותית ביחס לממוצע השנתי (.)2011-2018
בתחום האיגוד לא נמצא אף חולה.
בנוסף ,כולל הדו"ח גם מידע על תחלואת בע"ח :נמצאו  4בע"ח נגועים .אף אחד לא בתחום האיגוד.
וכן ,מידע על יתושים בוגרים נושאי קמ"ה :נמצאו ב 34 -נקודות דיגום בארץ .נקודה אחת בתחום האיגוד (נחל
שורק  -גשר כביש .)3
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מחלת נגיף הזיקה
מחלת הזיקה היא מחלה נגיפית המועברת בעיקר על ידי עקיצות יתושים .המחלה לרוב קלה או נטולת תסמינים,
והיא יכולה להתבטא בחום ,פריחה ,כאבי פרקים ,ו/או דלקת של לחמיות העיניים.
יחד עם זאת ,במקרים נדירים תיתכן הופעה של סיבוכים נוירולוגיים כגון תסמונת גיאן-ברה (Guillain-Barré

.)syndrome
עיקר העיסוק במחלה זו נובע מהחשש כי אישה שנדבקה בנגיף זה במהלך היריון עלולה להעביר את הנגיף לעובר,
וכתוצאה מכך יגרמו מומים נוירולוגיים ליילוד ,ביניהם התפתחות מוגבלת של המוח.
דרכי העברה
הזיהום מועבר על ידי עקיצת יתושים מסוג  Aedes aegyptiו( Aedes albopictus -יתוש הטיגריס האסייני)
הנגועים בנגיף ,בד"כ במהלך שעות היום.
בנוסף ,ידוע על מקרים נדירים של הדבקה באמצעות יחסי מין.
קיימת אפשרות תיאורטית להדבקה בקבלת מנת דם או תרומת איברים .בפועל ,בישראל אפשרות זו לא סבירה,
בגלל אמצעי זהירות שנוקטים בנק הדם והמרכזים להשתלות איברים.
תקופת דגירה
תקופת הדגירה היא כ 3-עד  12יום.
תסמיני המחלה
 4מתוך  5אנשים הנדבקים בזיקה לא יפתחו תסמינים כלל.
 1מתוך  5אנשים מפתח אחד או יותר מהתסמינים הבאים :חום ,פריחה ,כאבי פרקים ,ו/או דלקת של לחמיות
העיניים.
המחלה בדרך כלל קלה ,נמשכת מספר ימים עד שבוע ועוברת לרוב ללא סיבוכים.
כיום לא קיים טיפול תרופתי או חיסון למניעת הדבקה בנגיף הזיקה.

יתוש הטיגריס האסייני ()Aedes albopictus
יתוש הטיגריס האסייני שאותר בארץ לראשונה בשנת  ,2002ומאז נפוץ לכל עבר ,מוכר בעולם כמפיץ מחלות כגון:
צ'יקונגוניה ,דנגה זיקה וכו' .בתחום האיגוד ,היתוש אותר לראשונה ,בשנת  2010בגדרה ובקב' שילר.
בשנת  2012התפשטה תפוצתו של היתוש לעבר ישובים נוספים באיגוד ,והחלו להגיע תלונות מאשדוד ,גן יבנה,
גדרה ,שדמה ,עשרת ,ניר גלים ,בניה ,קדרון ,בן זכאי וגבעת ברנר.
יתוש הטיגריס האסייני מתאפיין בפעילותו במשך כל שעות היום בניגוד ליתושים הנפוצים מסוג :כולכית מצויה
טרדנית ( ,)Culex pipiensהפעילים ועוקצים בעיקר בשעות הלילה.
מאפיין נוסף וחשוב הוא :העדפתו הברורה של יתוש זה להתרבות במקווי מים קטנטנים כמו :תחתיות עציצים,
צנצנות עם מעט מים ,צמיגים שהושלכו בטבע וכד' .בנוסף לכך – ביצי היתוש הדבוקות לשולי מקווי המים
נשארות חיוניות אף לאחר תקופת יובש ,ולאחריה ,כאשר מים חדשים נקווים במקום – ישובו וימשיכו בתהליך
התפתחותו של הדור הבא .יתוש הטיגריס האסייני מאכלס את כל שטחי האיגוד.
האיגוד הפיץ מידע לציבור (באמצעות הרשויות המקומיות ,מזכירויות הישובים הכפריים ,וכן ישירות לתושבים
שפנו אלינו) הכולל את דרכי המניעה וההתגוננות מפני מזיק עוקצני זה.
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לסיכום
מקורות מפגעי היתושים הולכים ומשתנים ,ונראה ,שעיקר המפגעים נובעים מיתושים המתפתחים בקירבת
המגורים בשטחים הפרטיים .לאור המאפיינים הנ"ל ,ולאור העובדה שרוב מקווי המים הקטנים בקרבה האדם
נמצאים בעצם בתחום הפרטי ,הגביר האיגוד את פעולות הפירסום והגברת המודעות בקרב הציבור הרחב.

מדיניות וממשק לשילוב ראוי בין הדברת יתושים לבין שמירה על תפקוד ובריאות המגוון
הביולוגי בבתי גידול לחים
בהמשך לפרסום דוח המלצות" :פיתוח ממשק בר-קיימה להדברת יתושים ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי
המים בישראל" (מאי  ,)2013המשיך האיגוד לבצע את המדיניות החדשה בכל שטחי האיגוד.
עיקרי המדיניות שיושמו בשטח:
א .הדברת זחלי יתושים באופן מדורג – שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ככל הניתן.
ב .כיסוח עשביית גדות באופן מתון ללא הדברה כלל – בדיקת יתכנות כיסוח "חלונות" בלבד.
השנה בוצע כיסוח "החלונות" ע"י רשות נחל וניקוז שורק-לכיש .עקב מגבלותשל הרשות ,נעשתה העבודה ע"י
מכסחת זרוע בעיקר ועשביה גבוהה המשיכה להפריע לגישה לבסיס הנחל.
רוחב "החלון" צומצם ל 2 -מטרים (אין צורך ב"חלון" רחב יותר,והמרחק בין החלונות צומצם ל 50 -מטרים).
הדברת היתושים נעשתה בעיקר בחומר הסביבתי ביותר" :בקתוש" (.)BTI
התוצאות שהתקבלו מעודדות ביותר ,ובשנת ההדברה הבאה ( )2020נמשיך ונשלב את הממשק הנ"ל בכל שטחי
הנחלים באיגוד.
טיפול רשויות האיגוד בכשלי מערכות הביוב והניקוז הביאו לצימצום מפגעי היתושים בתכומן ,לדוגמא:
מו"א ברנר – תיקון ושידרוג קו ביוב גרביטציוני בבית אלעזרי ,וביטול תעלת ניקוז מגדרה לקדרון תוך הזרמת
הנגר לצינורות ניקוז תת קרקעיים חדשים.

נמלת האש הקטנה (נא"ק) Wasmannia auropunctata
הנמלה נמנית על אחד מ 100 -המינים הפולשים הבעייתיים והמסוכנים ביותר בעולם (לפי אירגון .)IUCN
זוהתה לראשונה בארץ בשנת  2005באזור עמק הירדן ,והתפשטה במהירות לכל רחבי הארץ.
עיקר ההפצה – העברה של עציצים ממשתלות נגועות.
היא עוקצת בני אדם בכל שעות היום ,בבית ומחוצה לו.
בתחום האיגוד זוהתה לראשונה בשנת  2010בגן יבנה ,ובמושב קדרון בשנת .2012
השנה זוהתה נא"ק והודברה ב :קבוצת שילר ובגינות בי"ח אסותא באשדוד.
האיגוד ערך יום עיון בנושא :מניעת מזיקים (נא"ק ויתוש הטיגריס האסייני) ותו ירוק למשתלות.
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יעדים
 .1המשך יישום ממשק הפיילוט בכל שטחי הנחלים באיגוד ,שת"פ עם רשות נחל וניקוז "שורק-לכיש".
 .2המשך עדכון ושיפור מפת אתרי דגירת יתושים ונא"ק.
 .3טיפול הסברתי ממוקד לצימצום התפשטות יתוש הטיגריס האסייני ונא"ק בתחום האיגוד.
 .4שיפור בהפצת המידע לתושבים לגבי דרכי המניעה וההתגוננות מפני היתושים ונא"ק.
 .5שיפור הבקרה ואיכות ההדברה ע"י שימוש בטכנולוגיות חדישות.
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מחזור ופעילות קהילתית
האיגוד פועל בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה לצמצום כמות הפסולת הנוצרת בישראל ולהפחתת
הפסולת המועברת להטמנה.

החוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א – .2011
החוק להסדרת הטיפול באריזות (התשע"א )2011-נועד לצמצם את ההשפעה השלילית על הסביבה שמקורה בפסולת
אריזות .מטרת החוק להביא לצמצום כמות הפסולת הנוצרת מאריזות ,למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר
באריזות המועברות כיום להטמנה.
להלן הסדרי ההפרדה ברשויות לפסולת האריזות:
"רטוב  -יבש"  -הפסולת עוברת לתחנת מיון וממנה מחלצים את האריזות.
"פסולת אריזות" (פח כתום)" ,אריזה"  -חפץ וכל חומר שהוא ,המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול
למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר ,להצגתו או להגנה עליו  -מ.מ גדרה ,מ.מ גן יבנה ,מו"א חבל יבנה
ו מו"א ברנר.
"זרמים ייעודיים" ,הרחבה של מרכזי מחזור ע"י הוספת מכלי אצירה של מתכות וזכוכית – מו"א נחל שורק,
מו"א גדרות ומ.מ בני עייש.


מ.מ .גן יבנה חתמה השנה על הסדר של "פסולת אריזות" ונכתבה תכנית לפרסום והסברה כדי להטמיע את
הנושא בקרב התושבים 150 ,פחים פוזרו במהלך חודש דצמבר.



מו"א חבל יבנה השנה חתמה על הסדר של "פסולת אריזות (פח כתום) " ונכתבה תכנית לפרסום והסברה כדי
להטמיע את הנושא בקרב התושבים 80 ,פחים פוזרו במהלך חודש דצמבר.



מו"א ברנר חתמה השנה על הסדר של "פסולת אריזות (פח כתום)" ונכתבה תכנית לפרסום והסברה כדי
להטמיע את הנושא בקרב התושבים 80 ,פחים פוזרו במהלך חודש נובמבר.

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב2012-
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החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית  ,שנכנס לתוקף במרץ  2014וקובע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי
ואלקטרוני ובסוללות ובמצברים ,בין היתר ,באמצעות הטלת אחריות מורחבת על יצרנים ויבואנים למחזר פסולת
ציוד וסוללות בהתאם ליעדים הקבועים בחוק.
המועצות האזוריות ברנר  ,חבל יבנה ונחל שורק חתמו על הסכם עם התאגיד אקומיוניטי  ,שהוא אחד משני
הגופים המוכרים ע"י המשרד להגנ"ס ,למחזור פסולת אלקטרונית.
שאר הרשויות נמצאות בתהליך משא ומתן ,.לקראת חתימה עם אחד משני הגופים המוכרים.

כנס פסולת אלקטרונית
בתאריך  8.1.2019התקיים במשרדי האיגוד כנס מקצועי בנושא פסולת אלקטרונית לנציגי הרשויות החברות
באיגוד .מטרת הכנס לסייע לרשויות לקדם את תהליך ההתקשרות וליישמו.
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יוזמות סביבתיות
בסיוע האיגוד ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה שלוש רשויות באיגוד ,הזמינו את תושבי הרשות להגיש הצעות
ליוזמות סביבתיות המשרתים את הקהילה.
מטרת התהליך לסייע לקבוצות תושבים ,לאפשר ,ליצור ולהקים מקום במרחב הציבורי.
היוזמות שנבחרו זכו לסיוע וליווי של איגוד ערים ,המשרד להגנת הסביבה וכן תקצוב של  ₪ 20,000כל אחת .
להלן מספר דוגמאות :

קיבוץ גבעת ברנר
קבוצת משפחות הקימה גינה קהילתית במרכז הקיבוץ .הרעיון היה לחבר את ילדי בית הספר היסודי בחינוך
הבלתי פורמאלי אל הקהילה ואל המרחב השיתופי של הקיבוץ .התוכנית התמקדה באזור המרחבים אותו חולקים
החינוך הבלתי פורמאלי עם הקיבוץ .אזור זה היה מאוד מוזנח שנים רבות והתושבים טיפחו את האזור למען
הקהילה.
בתחילה הקימו גינת תבלינים לאחר מכן התמקדו בצד האסתטי של השטח ,צבעו את הגדרות מסביב ,יצרו
משחקי ריצפה לאורך השבילים בגינה בנו ספסל מצמיגים ובוץ והקמת טאבונים לאפיית פיתות.

60

קיבוץ שילר
בפעילות בגינה הקהילתית לוקחות חלק כ  30משפחות מהקיבוץ .הילדים באים לשחק בארגז החול ,לחוש את
האדמה ולעקוב אחר צמיחת הירקות.
פעמיים בשנה ,בתקופת חגי תשרי וכן באביב המשפחות נפגשות כדי לשתול גידולים .כמה שנים הגינה קיימת?
במהלך השנה נערכו פעילויות ,כגון פעילות בנושא ציפורים שכללה בניית תיבות קינון לירגזים.
התקיימו מפגשים מזדמנים בימי שבת בבוקר ,בטו' בשבט ,בסוכות וכן באירועים נוספים.
הגינה מחברת את הקהילה לנושאי סביבה ,טבע וקיימות ,הגינה משמשת את המשפחות כפינה שקטה ומתאימה
לפיקניק.
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ניר גלים  -בוסתניר
קבוצת משפחות ממושב ניר גלים הקימה בוסתן קהילתי חינוכי מקיים שמטרותיו מרחב קהילתי אקולוגי מזמין
לאנשים ,לבעלי חיים וצמחים מקומיים העצמה קהילתית כחלק ממיזם פעילים מקומי.
כמו כן טיפול בשטח מוזנח באמצעים מקומיים ומקיימים ,מרכז חוויתי חינוכי מקומי לאורח חיים מקיים ,מקום
הדגמה לטיפוח ופיתוח שטח באופן מקיים ובעלות הקמה ותחזוקה נמוכה.
מרחב אקולוגי מזמין למגוון המינים המקומי.
עקרונות הבוסתן כוללים תכנון משותף והובלה משותפת ,ימי שיא קהילתיים בהקמה ופעילות משותפת בגינה,
סביב חגים ואירועים קהילתיים אחרים.
הזמנת הגנים המקומיים לפעילות ואימוץ האתר ,הקמת ספסלים ,שבילים ,מסתורים לחיות ושילוט במקום על
ידי הקהילה.
בחירת עצים בעלי הקשרים תרבותיים מקומיים חזקים להבטחת שימושיות וקשר רגשי למקום והדרכה מקומית
במקום של התושבים לטובת עידוד אימוץ עקרונות אורח חיים מקיים
בבתים.

62

פעילויות שונות:
מ.ו"א חבל יבנה
החודש הירוק:
פעילות ענפה התקיימה לאורך החודש הירוק  -חודש שבט ,בסימן של "אדמה ואדם".
בחודש זה היו הרצאות ,טיולים סרטים ופעילויות מגוונות ברחבי המועצה .הפעילות הותאמה לכל הגילאים ולכל
הישובים במועצה.

"מדשנים " (קומפוסטרים)
מספר המדשנים גדל בשנה זו ל 50-קומפוסטרים משפחתיים ועוד  15קו מפוסטרים ציבוריים המשמשים כ60-
משפחות ,כל משפחה קיבלה מיכל לאיסוף פסולת אורגנית ,כאות הוקרה לתושבים המתחזקים מדשנים
בבתיהם.
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מו"א גדרות
אירוע קהילתי
אירוע קהילתי שמתקיים זו השנה ה 7 -בסימן חג חנוכה ,שמטרתו הייתה לקרב את התושבים לנושאים סביבתיים
במהלך האירוע השתתפו תושבי המועצה במתחמים שונים :סדנאות יצירה מחומרים ממוחזרים ומופע מרכזי
"הקרקס הירוק".

מ.מ .גן יבנה
חברי וועדת איכות הסביבה ממועצה אזורית גן יבנה ביקרו במרכז קיפוד בכ"ס בתאריך ה  ,25.7.19במסגרת
שיתוף פעולה ולמידת עמיתים של שתי הרשויות .צוות מרכז קיפוד הציג את פעילות המרכז לקהילה ,את חזון
כפר סבא כעיר ירוקה ושאיפה לאפס פסולת ואת התכנית האסטרטגית לקיימות הסיור היה מלמד מאוד והשאיר
חומר רב למחשבה וליישום במ.מ .גן יבנה.
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להלן טבלה מס'  1המתארת את כמות מכלי אצירת פסולת לסוגיה למחזור ,טבלה זו מייצגת את כל הזרמים הניתנים
למחזור ברשות.
טבלה מס'  :1כמות מכלי אצירת פסולת לסוגיה למחזור
בני עייש

חבל יבנה

נחל שורק

ברנר

כמות המכלים

אשדוד

פלסטיק ()PET

702

38

זכוכית

77

5

16

קרטון

136

6

עיתון

530

29

31
36

נייר לבן

300

10

טקסטיל

90

6

8

11

-

גדרה

גדרות

גן יבנה

34

54

18

51

34

34

18

9

14

7

9

35
72

12

14

17

28

16

62

31

 29כולל

5

2

30

9

18

7

7

-

-

6

15

150

80

-

5

נייר לבן

-

סוללות
פחים כתומים

פסולת
אלקטרונית
מתכות

80

/

-

2
 615יח'-
360
ליטר.
 98יח'-
1100
ליטר

8
10
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2

להלן טבלה מס'  2המתארת את הכמויות (טון) ואחוזי המחזור ברשויות האיגוד לשנת ( 2019הנתונים נמסרו על ידי
הרשויות).
מנתונים אלה ניתן לראות סוגי הזרמים שהרשות ממחזרת ואת הכמויות לשנת .2019
טבלה מס'  :2כמויות (טון) ואחוזי המחזור ברשויות האיגוד לשנת ( 2019הנתונים נמסרו על ידי הרשויות).
סוג הפסולת

אשדוד

בני עייש

ברנר

גדרה

גן יבנה

גדרות

348.46

16

13.1

21.5

-

1.75

5.80

חבל יבנה נחל שורק

15.7
16.81

8.15

6.5

10.1

-

175.74

2.6

פחיות

78.94

-

1.5

3.64

15.11

-

41.39

2.49

זכוכית

1434.76

-

23.2

67.25

95.54

-

1099.33

38.83

נייר לבן+עיתון+קרטון

9,363.43

53.18

158.5

537.31

275.8

98.14

134.42

599

אורגנית רקבובית

-

-

-

-

-

-

42.5

-

זכוכית

31.48

1.9

16.1

5.83

-

7.15

8.05

7.26

גזם

1,047.3

409

1822

3057

3649.8

135

1.95

925

שמן בישול

126.3

-

-

17

-

-

1279

0.79

טקסטיל

111.8

2.23

15

33.13

28.34

22

4.21

פסולת אלקט'  /מתכות

33.24

7

2.66

-

-

2

13.55

14.09
-

פסולת אריזות

-

-

0.22

178.4

-

-

11.58

-

סה"כ מחזור

12,667.46

סה"כ להטמנה

118,365

 1.5ליטר
מכלים
החייבים
בפיקדון

PET

פלסטיק 91.75

1

סה"כ פסולת
(הטמנה +מחזור)
אחוז המחזור

3

4,097.1 3926.86 2,054.03 489.31

252.7

10,446.2 12647 2966.6

1580

2983

14,543.3 16573.86 5,020.63 3,472.31 131,032.46
9.67

14.09

40.91

23.69

28.17

1,832.7
13.79

1600.16 2818.22
2746
3047
4647.16 5564.22
50.65

34.4

יעדים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

צמצום המפגעים הסביבתיים ע"י הפסולת ,הפחתת כמויות הפסולת המועברת להטמנה ועלייה באחוזי
המחזור ברשויות האיגוד.
קידום התכניות לטיפול בפסולת בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה ,יישום והטמעת החוקים.
סיוע בכתיבת תכניות ומילוי "קולות קוראים" אשר מתפרסמים מעת לעת על ידי המשרד להגנת הסביבה.
העלאת המודעות והמעורבות של כלל הקהילה לנושאי הפסולת.
סיוע בהקמת ועדות איכות הסביבה בכל הרשויות.
הובלת יוזמות סביבתיות ברשויות ,שימור ופיתוח היוזמות הקיימות.
הפחתת השימוש בכלים חד פעמיים במשרדי הרשויות ובמשרדי חברות הבת החברות ברשויות.

 1בכמויות מכלי הפיקדון המועברים למחזור על כל סוגיהם נכללים מכלים אשר הועברו עי-ידי אספנים פרטיים המתגוררים בתחום
הרשות.
 2נתון מוערך.
 3אחוזי המחזור חושבו ע"פ הנתונים שנמסרו מהרשויות.
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נחל לכיש
 .1כללי
נחל לכיש מתחיל באזור דרום הר חברון ,ומנקז בנוסף גם את נחל האלה ,נחל גוברין ונחל ברקאי.
אורכו של הנחל כ  70ק"מ.
בתחום שיפוט אשדוד נמשך הנחל מגשר עד הלום ועד לשפך הים לאורך של כ  9.5ק"מ.
הנחל הינו נחל אכזב ,בעל מופע שיטפוני בעת סופות גשמים בחורף .במשך הקיץ נמצא אפיק הנחל מגשר עד-הלום
ועד גשר בני ברית – יבש ,למעט קטע קצר ליד מוצא "הנקז המזרחי" (עד הלום).
הקטע ,מגשר בני ברית ועד לשפת הים ( 3.3ק"מ) – רטוב כל ימות השנה ,אך ללא זרימה ממשית .בקיץ  -מי תהום
מעורבבים במי ים .לעיתים זורמים בנחל קולחים  /שפכים ממעלה הנחל (מחוץ לתחום אשדוד) וגורמים להרטבת
כל הנחל בתחום אשדוד.
לקטע הנחל ה"רטוב" מתחברים מוצאי הנקזים" :מטאפיק"" ,בזק" ו" -עורף הנמל" ,ובנוסף להם עוד מספר
נקזים קטנים המנקזים את אזורי התעשייה הסמוכים לנחל :מאזור התעשייה הכבדה" :נקזי חב' חשמל"" ,נקז
חוות לכיש"" ,נקז האומן"" ,נקז גשר הרצל"" ,נקז אורט" ,ומאזור עורף הנמל" :נקז יונקס" ליד גשר אורט,
"נקז ממגורות אשדוד" ליד גשר הרצל ו" -נקז אוברסיז" מול חוות לכיש.
מקור הזיהומים העיקרי בנחל ,בתחום אשדוד ,הוא במוצא "נקז בזק" .נקז זה מנקז את רובעי אשדוד הצפוניים.
בנקז "בזק" זורמים ,בדרך כלל ,מים באיכות טובה ,שמקורם במי תהום "אמיתיים" (רגיונליים) .צינור הטייה
מיוחד ,שהותקן בפתח הנקז ,ומוביל את מי הניקוז לעבר "המעגנה"  -הוכיח את עצמו כצעד יעיל למניעת זיהומים
בנחל (במקרים בהם זרימות השפכים הגיעו לנקז בזק מאזורים שאין בהם תחנות לאיסוף זרימות קיציות).
בנוסף ,הזרמות חריגות ממעלה הנחל מגיעות לתחום העיר אשדוד ,לשפך הנחל .דומה הדבר ל"בית משותף" בו
הקומה התחתונה נפגעת מזיהומי הקומות העליונות.
בשנת  2018סיים תאגיד "יובלים" להקים צינור הביוב החדש ולהפעילו בהצלחה .בכך הושלמה בנייתו של פרויקט
"הקו המקביל" לקו הסניקה הראשי הישן .כעת יש למעשה שני קווי הולכת ביוב מקבילים תקינים הנותנים גיבוי
ומענה למקרי שבר ותקלות מהמעלה הראשונה ,כחלק מהתכנית האסטרטגית למניעת זיהום נחל לכיש.
פיקוח ואכיפה
השנה ,נמשכה פעילות האכיפה המוגברת ,של יחידת האכיפה הסביבתית בעיריית אשדוד בנושא :מניעת ההזרמות
ממפעלים למערכת הניקוז .הפעילות כללה סיורים יומיים לאורך הנחל לאיתור זרימות בנקזים ותקלות .במסגרת
פעילותם אותרו מס' מזהמי נחל וטופלו להסרת הזיהום.
בנוסף ,מבצע תאגיד "יובלים" בשיתוף האיגוד מעקב צמוד אחר המפעלים החשודים בהזרמות בלתי תקינות
למערכות השפכים ו/או הניקוז.
האיגוד ביצע בנחל לכיש סדרת בדיקות נרחבת ביותר ,שכללו בדיקות :מיקרוביאליות ,כימיות ,סריקת מתכות
ושאריות חומרי הדברה ,ומדדים נוספים כמו :סקר הידרו-ביולוגי לבדיקת הרכב אוכלוסיית חסרי החוליות בנחל.
האיגוד שימש כיועץ המדעי בכול הקשור לנחל לכיש ,וכן שותף בועדות הסכם הגג ,בכל הקשור לתכנית ניהול הנגר
העירוני החדשה.
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 .2מניעת תמותת דגים בעת גשם ראשון
אירועי תמותת דגים "בנחלים עירוניים" בישראל לאחר גשם ראשון בחורף ,הינם אירועים נפוצים ,החוזרים מידי
שנה ,תוך גרימת נזקים אקולוגיים ותדמיתיים קשים.
גורמי הזיהום האורגניים (בעיקר) והנוספים הנשטפים מהכבישים ומערכות הניקוז בערים ,וכן הרחפת חומר
אורגני מקרקעית הנחלים – גורמים לירידה חדה בערכי החמצן המומס לרמות אפסיות .לעיתים מלווה הזיהום
באפקט סינרגיסטי של עלייה בערכי האמוניה הרעילה לדגים.
באשדוד החליטו להיערך מראש והצליחו למנוע אירועי תמותה בשנת .2019
נחל לכיש הינו נחל אכזב המנקז שטח ממורדות דרום הר חברון ,וכולל את יובלי הנחלים :גוברין ,האלה וברקאי.
אסטואר הנחל  3.5ק"מ מהים הנמצא בתחום אשדוד ,והינו קטע רטוב כל ימות השנה.
מי הנחל מוערכים בכמות של כ 80 -אלמ"ק ,ובמהלך עונת הקיץ משתמרת כמותם (אידוי מול כניסת מי תהום
שעונים ומי ים).
ההיערכות המוקדמת לקראת חורף  2019כללה מרכיבים רבים בתחום הפנים עירוני כגון :פעילות ניקוי תעלות
ניקוז לקראת החורף ,רכישת סירה ורשתות לאיסוף פגרי דגים ,הכנת נהלי עבודה נצורים ,פריסת חיישני זרימה
במערכת הניקוז ,רידוד שרטון החול באזור מפגש הנחל והים ,וכן מד חמצן רציף שני שהוצב סמוך לגשר אורט
בקטע הנחל הרטוב.
עיריית אשדוד ביצעה תירגולות להפעלת האנשים והציוד למקרה בו תידרש תגובה מהירה בשל זיהום הנחל.
בשנת  2019לא הייתה תופעת תמותת דגים בנחל לכיש ,ולא נדרשה התערבות חיצונית.

 .3הזרמות קולחים באיכות ירודה ממאגרי תימורים
שנת  2019התאפיינה בהזרמות קולחים ממעלה הנחל בכמויות עצומות של מאות אלפי מ"ק באיכויות גרועות (היו
גם הזרמות באיכות שלישונית).
עיקר ההזרמות הגיעו ממאגרי תימורים שהתמלאו עד כדי סכנה לפריצתם ,בשל איכותם הירודה ,והיעדר אישורי
השקייה מספיקים בחודשי הקיץ (איכות קולחים ירודה מתקן קולחים שניוניים) .מקורות נוספים היו :מט"ש
קריית גת (הזרמה בהיתר).
עיריית אשדוד והאיגוד תבעו את המעוולים בבית הדין למים בחיפה ,וכן את ראש הרשות למים וביוב שאישור
למעוולים להזרים לנחל את אותם קולחים.
האיגוד סייע בהכנת חוות דעת מדעיות לביסוס טענות התביעה ,ועמד בקשר הדוק עם עו"ד התביעה המשותפת,
לצורך ביעור מונחים מדעיים ועזרה בהבנה עמוקה יותר של התהליכים האקולוגיים.

 .4איכות מי הנחל – אישור שיט
בשנת  2019חזרה על עצמה תמונת איכות מי הנחל בדומה לשנים האחרונות ,בה ראינו בבירור את הבדלי עונות
השנה .בעוד בעונת הקיץ (מאפריל ועד סוף אוקטובר) איכות המים טובה (למעט חריגות בודדות) ,בעונת הגשמים
איכותם נמוכה יותר ,כתוצאה מגלישות ביוב מהמערכת העירונית וממעלה הנחל (בעיקר בעת גשמים חזקים).
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בדומה לנחלים "עירוניים" אחרים בחודשי החורף ,רמות הקוליפורמים הצואתיים  -גבוהות לעיתים ,מהרמה
המאפשרת שיט סירות .הגורמים לזיהום זה :זרימות שפכים/קולחים ממעלה הנחל ,וכן חדידת ביוב למערכת
הניקוז.
בנקז "בזק" – היו לעיתים רמות קוליפורמים צואתיים גבוהות מאד( .עדות על זרימות שפכים גולמיים במערכת
הניקוז.
בתחילת השנה פירסם אגף מים ונחלים במשרד להגנה"ס מסמך מדיניות" :עקרונות סביבתיים לשיט בנחלים",
וכן "נוהל פיקוח על איכות המים לשיט" לדוגמא.
לבקשת עיריית אשדוד ,סייע האיגוד ל "חברה לתיירות אשדוד" למלא אחר סעיפי מסמך העקרונות בטרם יפרסמו
את המכרז להפעלת שיט סירות בנחל.
מסמך העקרונות מתייחס למגוון רחב של ההשפעות הצפויות בגין השימוש בנחל ,מעבר לדרישות המובנות לגבי
האיכות התברואיות של המים (תקן משרד הבריאות) .בין היתר מבקש המסמך לצפות ולמתן את ההשפעות
האפשריות של פעילות השיט על האקולוגיה והמורפולוגיה של הנחל.

 .5יעדים
 .1המשך הפעלת מערכת הדיגום של איכות מי הנחל.
 .2ליווי וייעוץ למניעת זיהומים ,וחקירת אירועי זיהום (הזרמת קולחי מאגרי תימורים).
 .3בקרת העמידה בדרישות תקן איכות המים לשיט.
 .4ייעוץ אקולוגי לעיריית אשדוד.
 .5קידום וליווי פיתוח פארק לכיש – שלב ב'.

70

סביבה חקלאית
 .1רפתות לייצור חלב ובשר
ברחבי האיגוד פועלות  18רפתות חלב ,חוות פרי הרבעה ,ו 9 -רפתות לגידול עגלים לבשר.
במסגרת הרפורמה במשק החלב בעשור הקודם ,נדרשו הרפתות להסדרה סביבתית שתמנע כל פיזור של זבל או
תשטיפים מהרפת אל הסביבה .בשנים האחרונות ,סייע האיגוד להתקדמות :התכנון ,האישור והביצוע של
הרפתות ,בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ,וכן פיקח והווה גורם מאשר בועדות התכנון והבינוי המרחביות.
בשנת  2014נפתח מטב"ח תימורים (מתקן טיפול בפסולת חקלאית) ,אשר החל לקלוט ולטפל בזבלי בעלי החיים
מתחום האיגוד.
עודכנה שיכבת מידע על הרפתות באיגוד במאגר המיפוי הגאוגרפי.
בוצעו סיורי ביקורת ודיגומי שפכים ברפתות ,ונתנו הנחיות לתיקון ליקויי תיפעול שונים.
בנוסף לרפתות החלב ,נמצאת באיגוד חוות פרים ארצית להרבעה (שיאון) המשמשת כ "בנק זרע" להשבחת עדר
החולבות בארץ ,שעברה אף היא שדרוג תשתיות ומבנים ,בדומה לרפתות החלב.
כמו כן ,קיימות מספר חוות גידול עגלות/עגלים כמקור התחדשות ותחלופה ברפת ,וכגידול לבשר.
בסוף שנת  2015פורסם תיקון נוסף בילקוט הפרסומים" :כללי הרשויות המקומיות (ביוב) ,תעריפים בעד שירותי
ביוב שנותנת רשות מקומית (בלא תאגיד) הוראת שעה (תיקון) ,התשע"ו , "2015-ובו התאמת הדרישות משפכי
רפתות ועדכונים שונים.
בכדי לעמוד בדרישות החוק ,נבנו בארץ מספר מתקני חלוץ לטיפול קדם בשפכי הרפת .הרפתנים קבלו ארכה עד
סוף שנת  2019להקמת מתקני הקדם ,ועמידה בערכי ההזרמה למערכת הציבורית .האיגוד עוקב ומתעדכן
בטכנולוגיות החדשות ,ומקדם את הקמתן ברפתות שבתחומו.

 .2לולי פטם מטילות ורבייה
ברחבי האיגוד פועלים  49לולים בצורות ובגדלים שונים.
עודכנה שיכבת מידע על הלולים באיגוד במאגר המיפוי הגאוגרפי.
נערכו סיורים בלולי מטילות קטנים ,וניתנו הנחיות למניעת היווצרות מפגעי זבובים.
גידול עופות בלולים הינו עסק טעון רישוי ,האיגוד פועל להסדרת כל הלולים ברישוי עסק כדין.

 .3דירי צאן
ברחבי האיגוד פועלים  2דירי צאן ,בבן זכאי ובבית אלעזרי.
הדיר בבית אלעזרי שהחל לפעול כשנה וחצי ,יצר סביבו גל תלונות של מפגעי ריח.
האיגוד טי פל בתלונות ,ביצע מספר סיורים במקום (חלקם בשיתוף מחוז מרכז במשרד להגנה"ס) ,והביא לירידה
בתלונות.
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 .4ריסוס בקרבת מגורים
מדיניות האיגוד והמדור לניטור רעלים במשרד להגנת הסביבה בנדון ,היא להמשיך ולאפשר קיום החקלאות
במקום ,תוך התחשבות מרבית מצד החקלאי ביישום חומרי ההדברה והדישון .כמו כן ,תשומת לב מרבית לתנאים
מטאורולוגיים בזמן הריסוס ,ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות.
פעילות זו נעשית בשיתוף מלא עם פקחי המדור לניטור רעלים במשרד להגנת הסביבה.
אנו רואים במשך השנים מגמת ירידה במספר התלונות "בקו התפר" שבין המטעים והשדות החקלאיים לבין
שכונות המגורים.
השנה לא התקבלה במשרדי האיגוד ,אף לא תלונה אחת ,על רחף ריסוס מהדברת מזיקים.
זוהי עדות להצלחת הטיפול ,ולהטמעת המודעות לנושא בקרב החקלאים.

 .5קומפוסט  /פיזור זבל גולמי
כיום אין בתחום האיגוד אף אתר לייצור קומפוסט.
האיגוד טיפל במספר תלונות מפגעי ריח בשל פיזור זבל גולמי-בלתי מעובד בקרבת מגורים באשדוד ובגדרה.
עיקר התלונות :בשכונות הדרום/מזרחיות באשדוד  -שבנוסף לריחות הזבל הגולמי משדות המושבים ,סבלו גם
מריחות "חקלאיים" רגילים כגון :חוות הלולים בשדות מושב שדה עוזיהו סמוך למחלף עד-הלום.
האיגוד פעל במשותף עם :איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון ומפקחי יחידת הפיצו"ח (פיקוח על הצומח
והחי) במשרד החקלאות ,לאיתור מקורות הריח וצימצום המפגעים.
עיקר הטיפול התבטא באיתור החקלאי או קבלן פיזור הזבל שלו ,העמדתם על חומרת מפגעי הריח עקב "דישון"
הקרקע ,והנחייתם לבצע הצנעה מיידית של הזבל בקרקע.

 .6שרפת גזם חקלאי ופסולת
בסוף  2008נכנסה לתוקף הנחיית משרד החקלאות על איסור שרפת גזם מוחלטת (למעט מקרים חריגים בהם
מאשרים לשרוף גזם הנגוע במחלות  -למניעת התפשטותן) .האישורים לשרפת גזם (בלבד!) ניתנים לחקלאים
בהתאם לנתוני מרחק מישוב ותנאי מזג האוויר.
בדומה למטרדי ריח הזבל ,טיפל האיגוד במספר תלונות של "ריח שריפה" בעיקר סביב אשדוד וניר גלים.
ואולם ,לא התגלה השנה אף מקור אחד ברור כמקור הבלעדי למטרד העשן.
חלק ממטרדי "ריח השריפה" בערים בחורף ,נובעים מקמיני עץ בבתי מגורים.
השנה חודש קשר האיגוד עם משרד החקלאות ,האמון על מתן היתרי השריפה לחקלאים ,ושיתוף המידע בין
המשרדים יוכל לסייע לאיתור מקורות עשן משריפות גזם.
כאמור לגבי מטרדי ריח "חוצי גבולות" ,גם במקרים של נטרדי ריח עשן שריפת גזם  -נעזר האיגוד בטיפול
בתלונות בא.ע .לאיכה"ס נפת אשקלון ,שבתחומו נמצאים המושבים הסמוכים לאשדוד.
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 .7היתרי בניה ורישוי עסקים
האיגוד פועל להסדרת העסקים בתחום החקלאי ,וכן להסדרתם של העסקים האחרים הפועלים ללא רשיון עסק
בשטחים החקלאיים בשיתוף המועצות האזוריות.

 .8שיפור ידע והתמקצעות
מנהל מח' התשתיות והפיקוח באיגוד עומד בקשר הדוק עם רכזי התחום במחוזות מרכז ודרום ,של המשרד
להגנה"ס ,משתתף באופן קבוע בקורסים מיקצועיים ,וכן בפגישות הפורום לאגרואקולוגיה הנערכות מעת לעת.

 .9יעדים
 .1לולים – המשך קידום הטיפול בפסולת הפגרים (פחים מוטמנים ,מקררים ,תופי קומפוסט) למניעת זיהום מי
התהום.
 .2רפתות – קידום ההסדרה הסביבתית בכל הרפתות ומתן רישיונות עסק ,המשך קידום הטיפול בשפכי רפת.
 .3אתרי קומפוסט – איתור ומיפוי אתרים בלתי חוקיים.
 .4הגברת המודעות בקרב החקלאים לאיסור שריפות גזם וקידום החלופות.
 .5הגברת השימוש בחומרים ידידותיים לסביבה בחקלאות  -הדברה ביולוגית של מזיקים ,שימוש
בקומפוסט במקום בזבל כימי ,חיפוי קרקע בגזם וכו'.
 .6צמצום לכידת דגיגי בורי ע"י חקלאי בריכות הדגים בשפך נחל לכיש.
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פניות הציבור וחופש המידע
חופש המידע
חוק חופש המידע והתקנות שהוצאו מכוחו קובעים את זכותו של כל אזרח או תושב בישראל לקבל מידע מאת
הרשות הציבורית.
האיגוד מעמיד לרשות הציבור את המידע הסביבתי באתר האינטרנט שכתובתו . www.env.co.il
התושבים יכולים למצוא באתר מידע מעודכן בנושאים מנהליים ובנושאים מקצועיים כמו :איכות האוויר,
מיקום פריסת אנטנות סלולריות ,מדידות רעש וקרינה ,ניטור נחל לכיש ועוד.
המערכת הממוחשבת של תחנות ניטור אוויר של האיגוד מאפשרת לבדוק את מצב איכות אוויר בכל רגע נתון
מנ"א  -מערך ניטור אוויר ארצי של המשרד להגנת הסביבה ,בכתובת
באתר אינטרנט של
https://www.svivaaqm.net/
בשנת  2019טופלו באיגוד  6פניות במסגרת חוק חופש המידע .התשובה נמסרה לפונה תוך  15ימי עבודה.
האיגוד מעביר דיווח שנתי ליחידה הממשלתית על יישום חופש המידע.
לקבלת מידע בנושאים סביבתיים שאינם מתפרסמים באתר האיגוד ניתן לפנות לממונה על חוק חופש המידע
בערוצים הבאים:
רות ויינרוב-רכזת פניות ציבור וחופש המידע – Ruth-v@env.org.il
טל' ישיר08-8519504 :
טל' מזכירות08-8519501 :
פקס08-8563167 :
בדואר :ת.ד 12402 .אשדוד
כתובת האיגוד :רח' יאיר  ,2אשדוד.
טופס בקשה למתן מידע של האיגוד  -ניתן להוריד מהאתר או לפנות לממונה על חוק חופש המידע:

74

פניות הציבור
הפניות מופנות לאיגוד באופן ישיר מהתושבים בכל אמצעי הקשר – טלפון ,פקס ,דוא"ל ,אתר האיגוד
ופגישות.
חלק מהפניות מופנות לטיפול האיגוד באמצעות הרשויות והמשרד להגה"ס.
בשנת  2019הועברו לטיפול האיגוד כ 139 -פניות ממוקד עירוני אשדוד ו 48-פניות מהמשרד להגנת הסביבה,
המהוות  39%ו 13%-בהתאמה.
כ 20-פניות הופנו דרך אתר האינטרנט של האיגוד.
כל הפניות המתקבלות באיגוד מרוכזות אצל רכזת פניות הציבור ומופנות לרכזים המקצועיים לטיפול ולחוות

דעת .טיפול בפנייה שאינה בסמכות האיגוד ,מועברת לטיפול הגורם המוסמך מחוץ לאיגוד.
טיפול בפניות הציבור
מטרת האיגוד לטפל בכל פניה במקצועיות ,באמינות ובזמן קצר ולעדכן את הפונה.
בשנת  2019התקבלו באיגוד  357פניות ,מספר פניות דומה טופלו באיגוד גם בשנת .2018
במסגרת הטיפול בפניות נערכו כ 115-סיורים.
 50%מהפניות נבדקו מידית ותגובה נמסרה לפונה  ,תוך יום עבודה אחד בלבד.
התפלגות הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת  2019על פי הרשויות מקומיות:
 75%מכל הפניות התקבלו מתושבי אשדוד ,מתוכן  39%הועברו לטיפול האיגוד מהמוקד העירוני באשדוד.
רשות
מקומית
מספר פניות
 %מכל
הפניות

אשדוד

חבל יבנה

גדרה

בני
עי"ש

ברנר

גן יבנה

נחל
שורק

גדרות

סה"כ

270

24

20

10

9

9

8

7

357

75%

7%

5%

3%

3%

3%

2%

2%

התפלגות הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת  2019על פי חלוקה לנושאים:

זיהום
אוויר
וריח

רעש

קרינה

פסולת

מזיקים
וסביבה
חקלאית

שונה

שפכים

מידע

זיהום
ים,
נחל,
קרקע

סה"כ

אשדוד

134

60

17

6

6

12

7

20

8

270

חבל יבנה

15

1

1

_

2

_

3

גדרה
בני ע"יש
ברנר
גן יבנה
נחל שורק
גדרות
מס'
פניות
סה"כ %

6

7

1

2

_

2
1

2
_

2
_
1

3
3
_
3
1

1
_
_

3
_
_

1
_

1
_

24

_
_

_

4
_
_

1
1
1

10
9
9
8
7

17

16

22

10

357

5%

4%

6%

4%

רשות
מקומית

1
4
2
2
2

_
2

1
_

1

166

73

22

13

18

46%

20%

6%

4%

5%

_

_

1

75

1
_
_

1
_
_

_

20

גרף התפלגות הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת  2019על פי חלוקה לנושאים:
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%

20%

5%

זיהום
אוויר
וריח

רעש

6%

6%

קרינה

מידע

4%

מזיקים פסולת
וסביבה
חקלאית

4%

4%

5%

שפכים

זיהום
ים,
נחלים
וקרקע

שונה

יעדים:
 .1מתן מענה לפונים במהירות האפשרית וברמת מהימנות גבוהה.
 .2התייחסות לכל פניה.
 .3מעקב אחר פניות הדרושות טיפול מקיף וממושך.
 .4שיתוף פעולה עם אגפים שונים ברשויות המקומיות ובמשרד להגנת הסביבה למתן טיפול מהיר,
אמין ומקצועי.
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פסולת מוצקה
הטיפול בפסולת המעורבת
בשנת  2014פורסם סקר הרכב הפסולת הארצי  ,2012-2013ושוב נמצא כי המרכיב האורגני בפסולת הביתית שאנו
מייצרים הוא  37%משקלי (שאריות מזון ,פסולת גינה) .לצערנו ,חזר בו המשרד להגנת הסביבה ממדיניות הוצאת
הזרם האורגני מזרם הפסולת הכללי  -שמועבר להטמנה ,ומיחזורו כקומפוסט לחקלאות.
מגמה זו ,היא השלטת במדינות המערב המפותחות.
בדרך זו היו הרשויות המקומיות אמורות להפחית את כמויות הפסולת שהן שולחות להטמנה (וחוסכות גם את
היטל ההטמנה).
כיום מקדם המשרד להגנה"ס פיתרונות עתידיים למניעת הטמנה הכוללים מגוון שיטות ואף טיפול תרמי.
כל רשויות האיגוד התקשרו בחוזה מול תאגיד האריזות "ת.מ.י.ר" לפי דרישת "חוק האריזות" ,שבא להסדיר את
חובת היצרנים והיבואנים לטפל ולצמצם למינימום את האריזות בהן נמכרים מוצריהם ,כך שלא יגיעו לאתרי
הטמנת פסולת.
במסגרת זאת ,עיבו הרשויות המקומיות את מערכי המחזור השונים .פירוט כלי אצירה ואחוזי מחזור מפורטים
בהמשך בפרק המחזור בדוח זה.

אתרי סילוק פסולת (אס"פ) שנסגרו  -כיבוי ושיקום
אס"פ מעורבת "רתמים"
האתר לסילוק פסולת מעורבת בתחום מו"א חבל יבנה ,שנסגר בשנת  ,2003טרם שוקם.
בשנת  2013גרמו גורמים עברייניים לנזקים רבים נוספים באתר .בשל חפירות פיראטיות לחיפוש מתכות נפגעה
קשות שכבת הכיסוי .בכ 50% -מפני האתר נחפרו בורות והתגברו מאד בעירות הפסולת.
בעירות פסולת אלה גרמות למפגעי ריח במשך מספר שנים ,ובשנת  2017כובו בפרויקט בהובלת רמ"י.
בשנת  2019נשמר האתר במצב סטטי ,לא בער ולא גרם למפגעי ריחות.
בשנת  2018אושרה בועדה המחוזית בקשתם המשותפת של א.ע .לאיכה"ס דרום -יהודה ורמ"י
לשיקום אס"פ רתמים.
לצורך לקבלת מידע מדויק יותר על הרכב וכמויות החומ"ס באתר בטרם ביצוע השיקום ,התקשרה רמ"י עם
חברת " LDDמערכות מתקדמות" לביצוע סקר מחודש ותכנית שיקום.
בשלהי השנה נערך סיור באתר הראשות מחוז מרכז של המשרד להגנה"ס בהשתתפות נציגי  LDDוהאיגוד.
בסיור הוצגו ע"י נציגת המחוז עיקרי תכנית השיקום בקווים כלליים :הקמת פעילות מיחזור והטמנת פסולת
יבשה בבורות שנשארו ריקים בתחום האתר כמנגנון למימון השיקום.
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אס"פ יבשה "א.א .אשדוד"
באתר לסילוק פסולת יבשה בתחום שיפוט אשדוד ,שנסגר בשנת  ,2004דעכו בעירות פסולת הפנימיות ,והוא נמצא
במצב סטאטי מזה יותר משנתיים .אין רואים עשן כלל ,ואין ריחות רעים.
רמ"י קבלה על עצמה את האחריות לכיבוי ושיקום האתר .בשנת  2013גובשה תכנית הכיבוי ע"י היועץ המקצועי
חברת "א.א .מהנדסים" (בגיבוי מומחה מאנגליה) ואושרה ע"י המשרד להגנה"ס.
בשנת  2015נראה שהבעירות פחתו מעצמן ,אך היות ומדובר היה בבעירות עמוקות ,לא ברור אם אכן ההטבה
ממשית.
הזמן שחלף מאישור התכנית וטרם ביצועה פגם באמינותה וברלוונטיות שלה.
בשלהי השנה יצאה רמ"י במכרז לביצוע סקר בעירות מחודש באתר ,בטרם יוחלט על המשך הצעדים לטיפולו
ושיקומו של האס"פ.

אתרי סילוק פסולת יבשה (אס"פ)
בשנת  2019אין בתחום האיגוד אף אתר מורשה לסילוק פסולת יבשה.
אתר "שריג"
בספטמבר  2009נסגר האתר בשל חריגות גדולות מתכנית המילוי וכשלים משמעותיים בטיפול בפסולת האסבסט.
בשנת  2011אישר המשרד להגנה"ס לאתר לבצע ניפוי וגריסת פסולת מבוקרת והוצאת חומרים ממוחזרים בלבד,
אולם במהלך שנה זו הסיר המשרד את אישורו לבצע באתר עבודות אלו ,בעקבות גילוי שאריות מזהמי מתכות
כבדות בחומר הממוחזר ע"י עובדי האיגוד ,והאתר ניסגר שוב.
בשנת  ,2013השתתפו עובדי האיגוד בדיונים בבקשת מנהלי האתר לשקול פתיחתו מחדש .לאתר הוכנה ואושרה
תכנית שיקום מדורגת .בבסיס התכנית נדרשו בעליו של האתר לשקם תחילה את נזקי העבר ,ורק לאחר מכן
יקבלו אישור לקמת התשתיות לתאי הטמנה נוספים.
בשנת  2015אושרה לבעלי האתר תכנית התשתיות של תאי הטמנה2 :א' ו( 6 -אסבסט צמנט).
בשנת  2019האתר עדיין סגור ואינו רשאי לקלוט פסולת חיצונית חדשה.

מיחזור פסולת בניין
בתחום האיגוד פעלו בשנת  2019שלוש תחנות למיחזור פסולת בניה.
שתי תחנות באזה"ת הצפוני באשדוד ,ואחת בתחום מו"א נחל שורק בצמוד למט"ש נשגב.
בנוסף להן ,פועלת תחנת מיחזור פסולת בניה גם באזור התעשייה עד -הלום ,במו"א באר טוביה ,בקרבת אשדוד.
במהלך השנה ביצע האיגוד סיורי פתע בתחנות והוציא דוחות סיור מפורטים.
באשדוד החלה לפעול תכנית לפינוי פסולת שיפוצים ע"י העירייה .לכל תושב המעוניין בפינוי פסולת בניין בכמות
קטנה מחולקים מספר שקי 'באלה' (ביג-בג) במחיר מסובסד ,המפונים לאתרי המחזור ע"י העירייה .בדרך זו
מפחיתים את השלכות שקי פסולת השיפוצים בשולי העיר.
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תחנות מעבר לפסולת יבשה וגזם ( בישובים הכפריים )
התחנות המוקמות בשנים האחרונות עברו שינוי צורני ,ובנויות משני תאי בטון (להפרדה בין פסולת יבשה לגזם)
הכוללים משטח בטון וקירות משלושה כיוונים .השינוי בא להקל על הפרדת הפסולת במקור ותפעול תחנות
המעבר .לצורך מניעת התעופפות ניילונים וניירות אל מחוץ לתחנה ,מוקפים התאים בגדר גבוהה.
בחלק מהישובים ,בהם מספר העוסקים בחקלאות הולך וקטן ,מעדיפים לוותר על תחנת המעבר ,ולאסוף את
הפסולת היבשה והגזם מצדי הדרכים בעזרת משאית מנוף ,או ע"י מכולות הפזורות בישוב .השיקול נתון בידי
הרשות המוניציפאלית בהתאם לאופי הישוב.
בחלק מהישובים החלו לנעול ולפקח טוב יותר על כניסת הפסולות לתחנות המעבר ,בשל ריבוי הפסולות
הפיראטיות שהגיעו מחוץ לישוב ,ושלעיתים גם לא תאמו את סוגי הפסולות המורשים בתחנות המעבר.
האיגוד ערך ביקורות שוטפות בתחנות המעבר ונתנו לרשויות דגשים לתפעול מיטבי.

מפגעי פסולת
מנהל מח' התשתיות והפיקוח באיגוד ערך סיורים לאיתור מוקדי פסולת חדשים תוך שתוף פעולה עם תברואני
הרשויות ,פקחי המשטרה הירוקה ,פקחי השיטור המשולב באשדוד ורכזי הביטחון בישובים הכפריים .במהלך
השנה החולפת טופלו מספר מפגעי פסולת בהם ניתן היה לאתר את המקור .במקרים בהם לא ניתן היה לאתר את
המשליך ,או המקור ,עברה האחריות לפינוי הפסולת לרשות המוניציפאלית (או לאדם המחזיק בשטח).
טופלו מספר תלונות שמקורן בשרפת גזם חקלאי ,בשיתוף עם יחידת הפיצו"ח (פיקוח צומח וחי) במשרד
החקלאות.
באופן כללי ,זוהתה ירידה בעבירות השלכת פסולת מכלי רכב ברשות הציבור.

פינוי סוללות משומשות (פסולת רעילה)
השנה הפסיק האיגוד בהדרגה את איסוף הסוללות המשומשות ופינויין.
רשויות האיגוד חתמו על הסכמי ההתקשרות מול אחד מהגופים המוכרים (מ.א.י .או אקומיוניטי) לטיפול בפסולת
אלק' ,מכשירים חשמליים וסוללות משומשות.
במסגרת החוק הוקמו בכל רשות נקודות איסוף חדשות ,המפונות ע"י תאגידים מוכרים אלה.
(חלקן מהרשויות טרם החלו לבצע בפועל).
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יעדים
צמצום מפגעי סביבה מאתרי פסולת וצמצום השימוש במשאבי טבע מתכלים ,הפחתת כמויות פסולת המועברת
להטמנה ועלייה באחוזי המחזור ברשויות האיגוד תוך התמקדות בתחומים הבאים:
 .1קידום התכניות לטיפול בפסולת בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה.
 .2סיוע בכתיבת תכניות ומילוי "קולות קוראים" אשר מתפרסמים מעת לעת על ידי המשרד להגנת הסביבה.
 .3פיקוח על תחנת מעבר לפסולת מעורבת "איילות-אשדוד".
 .4ליווי ,יעוץ ופיקוח על תכנונה והסדרתה של תחנת מעבר קבועה לפסולת מעורבת ,באזה"ת הצפוני באשדוד.
 .5השתתפות בצוות הליווי והפיקוח בפרויקט השיקום של אתרי הפסולת "רתמים" ו" -א.א .אשדוד".
 .6פיקוח על אס"פ יבשה "שריג" (פעולות שיקום/הסרת המפגעים שהתגלו).
 .7פיקוח על תחנות המעבר לפסולת בניה ,וכן על תחנות לטיפול בפסולת גזם במגזר הכפרי.
 .8איתור וחיסול מפגעי פסולת (בסיוע ובחקירת המשטרה הירוקה).
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קרקעות מזוהמות
פעילות האיגוד בתחום קרקעות מזוהמות מתבססת על מדיניות המשרד להגנת הסביבה על יישומי הצעת החוק
קרקעות מזוהמות ובאה לידי ביטוי בעבודה שוטפת בתחומים הבאים:
-

פיקוח וליווי פרויקטים בשלבי תכנון וביצוע סקרי קרקע ומי התהום ,הכנת סקרים היסטוריים.

-

הגברת הפיקוח על המפעלים הגורמים לזיהום קרקע ומים.

-

פיקוח על ביצוע סקרי קרקע בתחנות דלק .ליווי שדרוג תחנות דלק.

-

ליווי טיפול באירועי דליפת צינורות דלק ,פינוי קרקע מזוהמת וביצוע דיגום מוודא.

-

הכנת חוות דעת סביבתית ביחס לזיהום קרקע לפרויקטים הנמצאים בשלבי תכנון.

-

בניית מאגר מידע על אתרים מזוהמים או שיש בהם חשד לזיהום קרקע ומי תהום.

-

מיפוי אתרים מזוהמים או אתרים החשודים בזיהום קרקע במערכת ה . GPS -

פירוט טיפול באירועים שגרמו לזיהום קרקע
אתר
פז בתי זיקוק בע"מ
אקולין ביודיזל בע"מ
כביש 41
מחלף אשדוד

2019
מרץ

אירוע
דליפת מזוט בתעלת צנרת בשטח המפעל.

שפך סולר לכביש בעת מילוי מכלית.
יולי
אירוע שריפה במפעל אקולין ביודיזל ,שגרם
לזיהום קרקע ע"י תשטיפי כיבוי שהתנקזו ליד
אוגוסט
כביש  41בקטע חפירות של מחלף החדש.
דצמבר

התהפכות מכלית דלק.

תמונה מתאריך  :30/12/19אירוע התהפכות מכלית דלק במחלף אשדוד
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מיקום
רח' הנפט ,אשדוד
רח' המתכת אשדוד
בין כביש  41למפעל אגן
בצד הכביש

דרישה לחקירת זיהום קרקע במפעלים שהפסיקו את פעילותם
2019

אתר

פעילות

מרץ
טבע מדיקל

מיקום

הוגשו סקר היסטורי ותכנית דיגום.
אושרה תכנית לביצוע סקר קרקע וסקר גזי
קרקע מעודכן.

דצמבר

רח' האורגים
אשדוד

פירוט פעילות בטיפול בקרקעות מזוהמות באתרים עם זיהום היסטורי
2019

אתר

מיקום

פעילות

נערך סקר קרקע משלים לאורך קווי דלק יונקס
ינואר
בשטח הנמל.
אוקטובר נערך דיגום מוודא במתחם יונקס.
קרקע מזוהמת ממתחם יונקס פונתה.
נובמבר

חברת "יונקס" לשעבר
בסיס דלק לשעבר

מרץ
ינואר
נובמבר

מפעל רוגוזין לשעבר

אשדוד
עורף הנמל,
נמל

השלמת חקירת זיהום קרקע.

רח' הנפט,
אשדוד

הוגש סקר היסטורי ותכנית דיגום.
בוצע סקר קרקע.

עורף הנמל,
אשדוד

הוגשה תכנית לביצוע סקר קרקע.

קבוצת שילר

בריכות חימצון הישנות
קבוצת שילר

דצמבר

בריכות חימצון הישנות
גבעת ברנר

אוקטובר הושלם שלב פינוי בוצה מבריכת שיקוע.

גבעת ברנר

פירוט פעילות בטיפול בקרקעות מזוהמות
במסגרת אישורי היתר בנייה
אתר

2019

פעילות

מיקום

מגרש
רח' העבודה 68

מרץ

דרישה לביצוע סקר היסטורי גוש 2064
חלקה 25

נתיבי ישראל
כביש 41

ינואר

דו"ח תוצאות סקר קרקע

מחלף אשדוד
צומת ניר גלים

מתחם ויצמן
מגרש אימונים

מרץ

דו"ח תוצאות סקר גז קרקע

אשדוד
רח' ז'בוטינסקי

תחה"כ אשכול

נובמבר הנחת תשתית תת קרקעית ועילית

תחה"כ אתגל

דרישה לביצוע סקר קרקע

יוני
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אשדוד
אזור התעשייה הקלה

אשדוד
מבוא הספנים
אשדוד
עורף הנמל

פירוט פעילות בטיפול בקרקעות מזוהמות במפעלים ובתחנות דלק
במסגרת תנאי רישיון עסק
אתר

אדמה אגן בע"מ

2019

פעילות

פברואר

ניטור קידוח לפני ואחרי מערכת מסנני
פחם

מרץ

הוגש דו"ח סקר סיכונים.
נערכה תכנית לביצוע פיילות לשיקום
קרקע
דו"ח ממצאי סקר גז קרקע אקטיבי
בגבולות המפעל.
דרישה להגשת תכנית מעודכנת לביצוע
סקר קרקע

יולי
ספטמבר
תחנת דלק סד"ש בני
ברית

מאי

מיקום

אשדוד
אזור התעשייה צפוני

אשדוד
שד' בני ברית

תמונה מתאריך  :18/09/19שיקום אתר יונקס לאחר הפירוק

יעדים
 .1הגברת הפיקוח על עסקים הגורמים לזיהום קרקע ומים.
 .2פיקוח וליווי פרויקטים ,לטיפול בקרקע מזוהמת ומי התהום ,במפעלים בהם קיים זיהום.
 .3טיפול באירועי דליפת צינורות דלק עד לפינוי הקרקע המזוהמת.
 .4השלמת מאגר מידע על אתרים מזוהמים או חשודים בזיהום קרקע ומתן חוות דעת בפרויקטים של בניה.
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רישוי עסקים
כללי:
במהלך שנת  2019טופלו  104בקשות לרישיונות עסק.
עיקר ההפניות התקבלו מעיריית אשדוד בה מרוכזים אזורי התעשייה העיקריים מבין שטחי התעשייה ברחבי האיגוד.
תרשים מספר  :1התפלגות הפניות שטופלו במהלך שנת  2019לפי חלוקה בין הרשויות החברות באיגוד:

3 2

02

3

0
3

אשדוד
בני עיי"ש

ברנר
גדרה
גדרות
גן יבנה
חבל יבנה
נחל שורק
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תרשים מספר  :2התפלגות הפניות שטופלו במהלך שנת  2019בעיר אשדוד לפי סיווג :A,B,C
 - B,Aפריטים בהם נותן האישור הוא המשרד להגנת הסביבה.
 - Cפריט בו נותן האישור הוא האיגוד.

2
27
A
B
C
75
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טבלה מספר  :1פירוט הפריטים שטופלו במהלך שנת :2019
כ
מ
ו
ת

מספר

תיאור

A

 10.10א
 10.10ו
 1.3א
 2.2א

חומרים מסוכנים  -עיבוד
חומרים מסוכנים  -טיפול בפסולת מסוכנת
בריאות ,רוקחות ,קוסמטיקה  -ייצור תכשירים וציוד רפואי
דלק ואנרגיה  -תחנת דלק

B

 2.2ג
 5.1א
 5.1ג
 10.7א
 10.8א
 10.10ז
 10.14א
 2.2ח
3.1
 4.3א
 4.3ב
 4.4ז

דלק ואנרגיה  -שינוע דלק בצנרת
אשפה ופסולת  -תחנת מעבר ומיון
אשפה ופסולת  -מיחזור פסולת
חומרי גלם ,מוצרי בנייה מוגמרים  -הכנתם ,ייצורם ,עיבודם
חומרי ניקוי  -ייצורם
חומרים מסוכנים  -תחנת מעבר
מתכת ומוצריה  -הרכבתם ,צביעתם
דלק לסוגיו  -שינועו במיכליות
בעלי חיים  -משחטה
בית קירור  -לבשר ,דגים ,עופות ביצים ומוצריהם
בית קירור  -למזון אחר ומרכיביו
בשר ,עופות ,דגים  -פירוקם ,עיבודם ,גירומם  -ביכולת ייצור שאינה עולה על 5
טונות ליום
מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם -ייצורו ,עיבודו -מחומרי גלם מן
החי ביכולת ייצור שאינה עולה על  5טונות ליום; מחומרי גלם מן הצומח
ביכולת ייצור שאינה עולה על  50טונות ליום
אשפה ופסולת  -איסופה ,הובלתה
מים ופסולת  -שפכים  -הובלה
מכבסה
בית מלון
הסעת נוסעים
חניון מקורה או תת  -קרקעי ששטחו מעל  500מ"ר
כלי שייט  -השכרתם ,אחסונם
רכב ותעבורה  -מכונאות כללית ,פחחות וצביעה
חומרי גלם לבנייה  -אחסונם
תעשיה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים  -חומרים מסוכנים  -אחסונם
תעשיה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים  -חומרים מסוכנים  -מכירתם
תעשיה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים  -חומרים מסוכנים  -הובלתם
מסגריה
מוצרי מתכת  -גריטתם
ברנר
עופות  -גידולם ,אחזקתם ,טיפול בהם
חומרים מסוכנים  -מכירתם
מסגריה
גדרה
דלק ואנרגיה  -תחנת דלק

סיווג

אשדוד
A
B
B

B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C

 4.6ו

C

 5.1ב
 5.3ג
6.4
 7.1א
 8.4א
 8.6ז
 8.8א
 8.9א
 10.7ב
 10.10ב
 10.10ג
 10.10ד
 10.14ג
 10.14ז

B
C

 3.2ח
 10.10ג
 10.14ג

B

 2.2א

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
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1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
9
1
4
8
3
4
2
1
1
5
1
8
1
3
1
1
8
4
1
1
1
1

C

 4.2א
 8.9א

B

 2.2א
 4.6ו

C

C

C

 4.6ו

C

 8.4א
 8.9א

C
B
C

 5.3א
 8.7ב

בית אוכל  -מסעדה
רכב ותעבורה  -מכונאות כללית ,פחחות וצביעה
גן יבנה
דלק ואנרגיה  -תחנת דלק
מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם -ייצורו ,עיבודו -מחומרי גלם מן החי
ביכולת ייצור שאינה עולה על  5טונות ליום; מחומרי גלם מן הצומח ביכולת
ייצור שאינה עולה על  50טונות ליום
חבל יבנה
מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם -ייצורו ,עיבודו -מחומרי גלם מן
החי ביכולת ייצור שאינה עולה על  5טונות ליום; מחומרי גלם מן הצומח
ביכולת ייצור שאינה עולה על  50טונות ליום
הסעת נוסעים
רכב ותעבורה  -מכונאות כללית ,פחחות וצביעה
נחל שורק
שפכים  -עיבודם ,טיהורם
כלי רכב  -חלקים משומשים  -פירוקם מהרכב

1
1
1
1

1
1
1
1
1

במסגרת הבדיקה השוטפת ,לעמידה בתנאי רישיון העסק ולאור ממצאים על ריכוזי בנזן גבוהים באזור התעשייה,
הוחלט לעקוב אחר מערכות למישוב אדים בתחנות הדלק ברחבי האיגוד.
ברחבי האיגוד ישנן  43תחנות דלק ציבוריות ,מתוכן  30באשדוד.
טבלה מספר  :2מעקב אחר מערכת מישוב אדים  2בתחנות הדלק ברחבי האיגוד
מס"ד

שם התחנה

שם החברה

1

בול אשדוד

אחר \ עצמאי

2
3
4
5

נובר אשדוד
יסודות
צומת בני דרום
קבוצת יבנה

ג .דניאל מיזמים בע"מ
דור-אלון
דור-אלון
דור-אלון

6
7

בני ראם
אשדוד צמר
אוסטרלי
ממר"צ אשדוד
אשדוד
אורט
בית האופרה
אשדוד
רום
גן יבנה
יד בנימין
גדרה דרום
סטאר סנטר
צימבליסטה
גל הראשונים

דור-אלון
דור-אלון

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

כתובת התחנה

דור-אלון
דור-אלון
דור-אלון
דור-אלון (כ .וואן פטרול
ואנרגיה בע"מ)
דור אלון (שפר את לוי)
דלק
דלק
דלק
דלק
דלק
דלק (זר תחנות דלק
בע"מ)
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הרכבת  1אשדוד ,צמוד לתחנת
הרכבת עד הלום
עורף נמל אשדוד
כביש  ,3כניסה למושב יסודות
צומת כביש  42וכביש 4
כביש הכניסה לקבוצת יבנה וכביש
מס' 41
צומת בני ראם
ויצמן  ,1אזור התעשיה הכבדה
אשדוד
מנחם בגין ,אשדוד
המדע  ,4אזור תעשייה אשדוד
אורט  ,18אשדוד
בן גוריון ,אשדוד
העבודה  ,43אשדוד
הכישור  ,3גן יבנה
כביש  3ליד יד בנימין
כביש  ,40כניסה דרומית לגדרה
בן גוריון ,אשדוד
המדע  7אזור תעשיה ,אשדוד
אשדוד ,אזור תעשיה

מע'
מישוב
אדים 2
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

מס"ד

שם התחנה

שם החברה

19
20

בני ברית
האומן שיווק
דלקים

21
22
23

טן
אשדוד ג'מבו
עורף הנמל (בהרי) טן
כ.מ .אורות שירותי
אורות
תדלוק בע"מ

כתובת התחנה
בני ברית ,אשדוד
אזור תעשייה אשדוד רחוב הבטיחות
2

דלק (נ.ר דלקים בע"מ)
האומן שיווק דלקים
בע"מ

מע'
מישוב
אדים 2
v
v

הבושם  ,7אשדוד
מדע  ,1אשדוד
האורגים  18,אשדוד

v
v
v

24

בני ברית

מיקה תפעול תחנות דלק
בע"מ

בני ברית  ,אשדוד

v

25

אשדוד נמל

סד''ש

26

בני ברית אשדוד
(רסקו)

סד''ש

דרך הנמל באשדוד 1 ,ק"מ מזרחית
לנמל
בני ברית אזור ו ,אשדוד

v
v

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

גדרה ( הארבעה )
אשדוד צפון
אשדוד בני ברית
עד הלום
אשדוד סיטי
הבילויים גדרה
הקידמה
גדרה
נויה (גבעת ברנר)
צומת ראם
ניר גלים אשדוד
אשדוד  -עיר
עזרא גבריאל
בית גבריאל
גדולה

סד"ש
סונול
סונול
סונול
סונול
סונול
סונול (שפר את לוי)
פז
פז
פז
פז
פז
פז
פז

הרצל  ,5גדרה
המדע אזור תעשיה צפוני ,אשדוד
בני ברית  ,82בכניסה לאשדוד
אשדוד
הרצל  ,1אשדוד
הרצל  ,4גדרה
הקדמה  31אזה"ת הצפוני אשדוד
מנחם בגין ,גדרה
צומת ביל''ו
צומת ראם (מסמיה)
צומת ניר גלים
בני ברית אזור התעשיה הקלה
המדע ,אשדוד
הרצל ,אשדוד

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

41
42
43

בית גבריאל קטנה פז
פז (ש.ג.ש שינוע בע"מ)
הבושם
 sevenפטרוליום ישראל ב.ה
בע"מ

האורגים אשדוד
הבושם  ,2אזור התעשייה אשדוד
העבודה  ,37אשדוד

v
v
v

.1
.2
.3
.4
.5
.6

יעדים
השלמת הטיפול בפניות שהתקבלו במהלך שנת .2019
מעקב אחר העסקים הטעונים אישור איכות הסביבה בתחומי האיגוד לרבות עסקים בינוניים וקטנים.
השתלבות במערכת המניפה של המשרד להגנה"ס.
עריכת יום עיון בנושא מגרשי גרוטאות  -רישוי ופיקוח.
הדרכת עובדי מח' רישוי עסקים בעיריית אשדוד בטיפול במפגעי ריחות מבתי אוכל.
מעקב אחר תחנות דלק בדגש על מערכת מישוב אדים .2
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רעש
חוות הדעת של האיגוד בנושא מניעת רעש ניתנת בכפוף ל:


חוק למניעת מפגעים ,התשכ"א 1961 -



תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן 1990 -



תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג 1992 -



תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) ,התשל"ט 1979 -



תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים) ,התשס"ו 2006 -



תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש בדיסקוטק) ,התשע"ד 2014 -



הנחיות והמלצות מקצועיות של אגף מניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה



חוקי עזר מקומיים

למניעת מטרדי רעש פועל האיגוד בשני מישורים:

 .1פיקוח על בניית מתקנים חדשים בתעשייה
באיגוד נבדקים סקרים/נספחים אקוסטיים שהוגשו ע"י מפעלים/מוסדות עירוניים בהתאם לדרישת מתכנן
האיגוד כתנאי לקבלת היתרי בנייה למתקנים חדשים.
 .2טיפול בפניות ציבור בנושא מטרדי רעש
האיגוד מטפל בתלונות מטרדי רעש הנגרמים על ידי מפעלים ,עסקים ומוסדות ציבור .הטיפול כולל התרשמות
ממקור הרעש ,ביצוע מדידות מפלס רעש בבית המתלונן ,כתיבת דו"ח מסכם עם בקשה להסרה ו/או הפחתת
מטרדי רעש במידה וקיים.
במהלך  2019טופלו  73פניות בנושא מטרדי רעש .מתוכן  60פניות מתושבי אשדוד ו 13-פניות ממועצות
מקומיות ואזוריות הנמצאות בתחום הפעילות של האיגוד.
להלן סוגים של מטרדי הרעש ואופן הטיפול בהם:
מפעלים
התקבלו תלונות על רעש מפעילות המפעלים באזור התעשייה הצפוני ובאזור תעשייה כבדה באשדוד .הנהלת
המפעלים נדרשה לאתר מקור המטרד ולהסירו .לרוב מטרדי הרעש נגרמו מתקלות נקודתיות במתקנים
מפעליים.
עסקים
התקבלו תלונות על רעש ממערכות מכניות כגון מדחסים ,מערכות קירור ,משאבות ,מנדפים ומפריקת סחורה
בשעות מנוחה .חלק מבעלי בתי העסק טיפלו במטרדי הרעש לשביעות רצון המתלוננים .לגבי העסקים שלא
טיפלו נשלחה בקשה למחלקת רישוי עסקים/פיקוח להמשך הטיפול בהסרת המפגע.
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מוסדות חינוך
התקבלו תלונות על מטרדי רעש חזק בעת הפעלת פעמון בית הספר ומערכות כריזה ,השמעת מוזיקה
בהפסקות ובחופשת קיץ .בוצעו מדידות מפלסי רעש ונשלחו הנחיות החוק וחוזר מנכ"ל משרד החינוך המפרט
את רמות מפלסי הרעש המותרים לכל המנהלים.
מערכות הגברה
התקבלו תלונות על מטרדי רעש שנגרמים לתושבי הסביבה הקרובה ממוזיקה חזקה המושמעת באולמי
אירועים/דיסקוטק/עסקים ומחוצה להם .בעלי עסקים קיבלו הנחיות לביצוע הצעדים הנדרשים להסרת
המטרד.
אתרי בניה
התקבלו תלונות על מטרדי רעש מאתרי בניה ברחבי העיר הנגרמים מהפעלת מתקנים וציוד בניה בניגוד
למותר בחוק ובתקנותיו .דרישות החוק ותקנותיו הועברו לידיעת מנהלי האתרים ומחלקת פיקוח על הבניה
בעיריית אשדוד.
כביש ותחבורה
התקבלו תלונות על רעש מתחבורה ציבורית ,לרבות חניית אוטובוסים בשכונות מגורים ברחבי העיר עם מנוע
פועל .בפניות שנמצאו מוצדקות ,נשלחו הנחיות לעמידה בחוקי עזר מקומיים לגורמי המטרד.
מערכות אזעקה
התקבלו תלונות על רעש ממערכות אזעקה אשר גורמות למטרד בשעות שבתי העסק סגורים .העסקים
התבקשו לבדוק את המערכת ,לוודא תקינותה ולעמוד בדרישות בחוק עזר לאשדוד (מניעת רעש) .האפשרויות
הטכנולוגיות של מערכות האזעקה הולכות ומשתכללות כולל מערכות שקטות שמופעלות על ידי התראה לבעל
העסק בלבד ולא מהוות מטרד לתושבי השכונות הקרובות.
מפוח עלים
תלונות על שימוש והפעלת מפוח עלים בשכונת המגורים הופנו למחלקת נטיעות לאכיפת תקנות החוק .תקנות
למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג  1992 -אוסרות על שימוש במפוח עלים באזורי המגורים.
בתים פרטיים
פניות בנושא מזגנים ,שיפוצים ,הפעלת מוזיקה ,נביחות כלבים וכד' .האיגוד אינו מטפל בתלונות מסוג זה.
לכל המתלוננים הוסבר ונשלח חומר המפרט את תקנות החוק ודרכי הפעולה העומדים לרשותם.
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אתר בניה
מוסדות חינוך
4% 3%

מוזיקה /אירועים
מערכת אזעקה
פריקה ,טעינה וטלטול
מיכלים
מפוח עלים

8%

6%

5%

3%
1%
1%
7%

15%

רעש מכביש ותחבורה

רעש מפעילות במפעל

7%

רעש ממע' מכנית העסק
בתים פרטים
40%

*אחר
גנרטור

תרשים מס'  :1התפלגות פניות בנושא רעש לפי סוג המטרד
 פניות בנוגע למידע כללי בתחום הרעש ומטרדי רעש שנגרמו מקולות האדם.
ניטור רעש מתחבורה בשד' משה סנה ושד' ירושלים
במהלך  2018-2019בוצע ניטור רעש מתחבורה בשד' משה סנה ושד' ירושלים על מנת לבחון עמידה בקריטריון
הרעש לתנועת כלי רכב המקובל בארץ .ההמלצות נקבעו על ידי הוועדה הבין משרדית לקביעת תקני רעש
מכבישים במסמך "קריטריונים לרעש מדרכים" מפברואר .1999
מפלס הרעש המרבי המומלץ בהצעת התקן ,במרחק של  1מטר מחוץ לחלון בית מגורים ,הינו )Leq=64dB(A
במצב של שדה חופשי.
לשם כך ,הוצבה תחנת ניטור של אגף למניעת רעש וקרינה של המשרד להגנת הסביבה בסמוך לכביש במשך
מספר חודשים.
תוצאות המדידה שנמדדו בסמוך לכביש:
סוף שבוע
)58 dB(A
)54 dB(A

יום חול
)63 dB(A
)58 dB(A

יום
לילה

לאור תוצאות המדידות נמצא כי מפלסי הרעש שנמדדו נמוכים מהקריטריונים המומלצים ע"י המשרד להגנת
הסביבה לרעש מכבישים.
לא ניתן לקבוע את תרומת המשאיות לכלל הרעש הנמדד עקב חוסר בנתוני ספירות רכב המפרטים את
התפלגות התחבורה לפי סוגי כלי רכב.
קירות נופים ,סוללות עפר וצמחיה הנמצאים לצד הכביש משמשים כאמצעי להפחתת רעש תחבורה.
יעדים


טיפול שוטף בתלונות רעש.



בדיקה של דו"חות וסקרים אקוסטיים.
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שפכים ומט"שים (מכוני טיפול בשפכים)
כללי
מדינת ישראל מתייחסת לשפכים כאל משאב טבע ולכן ,כ  87%משפכי התעשייה והשפכים הסניטאריים
הנוצרים בישראל מושבים להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת.
רוב השפכים הנוצרים בשטח האיגוד מוזרמים למכוני טיהור שפכים .עסקים ומפעלי תעשייה בהם איכות
השפכים אינה מתאימה להזרמה למכוני טיהור ,נדרשים לפנותם לאתרים המורשים על פי כל דין.
האיגוד עוקב באופן שוטף אחר פעילות מכוני הטיפול בשפכים שבתחומו .האיגוד מבצע פעילות סדירה של
פיקוח וביקורת על מפעלים ,שתורמים שפכי תעשיה למערכות הביוב ברחבי האיגוד ,בשילוב עם פעילויות
פיקוח ואכיפה שמבצעות רשויות האיגוד ,תאגידי המים ,המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.
הטיפול במקורות הזיהום התעשייתיים מתבצע תוך התייחסות להקשר הכללי :מצבו של המט"ש המקבל את
שפכי המפעל ,סוג החקלאות המשתמשת בקולחים ,שלבי ביניים עד לשימוש (מאגר ,בריכות וכד') ,סוגי
היעדים האחרים שעלולים לקבל את השפכים (ים ,נחל ,אקוויפר) ומדיניות התאגידים והרשויות המקומיות.
למפעלים רבים בשטח האיגוד יש מתקני קדם-טיפול ,הפועלים בשטח המפעל ,ומספרם של המתקנים האלה
נמצא במגמת עליה.
כמו כן ,האיגוד לוקח חלק פעיל בהחלטות הנוגעות למתן היתרי הזרמה לים ומשתף פעולה באופן מלא עם
היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית.
בעת תקלה באחת ממערכות הביוב הנמצאת בשטח האיגוד ,רכז האיגוד יוצא לשטח ומלווה את תהליך
הטיפול בתקלה מתחילתו ועד סופו .במידת הצורך נלקחת דגימה מהנוזל על מנת לאבחן את מקורו ואיכותו.
הרכז מוודא כי לאחר סיום הטיפול בתקלה המצב הוחזר לקדמותו.
צוות האיגוד ,לרבות רכזת השפכים מלווה מפעל חדש המתוכנן לקום בשטח האיגוד ומנחה את בעליו לגבי
החיבור למע רכת הביוב והניקוז לפי הצורך .כמו כן ,צוות האיגוד שותף בכתיבת היתר בניה ובתנאים ברישיון
העסק .שינוי בתהליך קיים המשפיע על השפכים זוכה אף הוא להתייחסות וליווי מתאימים.
האיגוד יוזם ומקיים "פורום שפכים" המאגד בתוכו את נציגי המשרד להגנת הסביבה ,איגוד ערים ,משרד
הבריאות ,עיריית אשדוד ,רשות המים ותאגיד המים "יובלים" במטרה לדון בנושאים משותפים ולפעול יחד
מול העסקים הבעייתיים.

שפכי תעשיה
העבודה השוטפת מול המפעלים מתבססת בעיקר על  3סוגי פעילות:
 .1בדיקות שפכים


בדיקות הנערכות ע"י צוות האיגוד בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.



בדיקות מט"ש אשדוד נערכות ע"י נציגי תאגיד המים "יובלים " המפעילים את מט"ש אשדוד.



החל מסוף שנת  2011הבדיקות של תאגיד המים והביוב "יובלים" מתבצעות ע"פ קובץ תקנות כללי של
תאגידי מים וביוב .
במהלך שנת  2019נערכו קרוב ל  300דיגומי שפכים.
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 .2סיורים בשטח


סיורי היכרות להכרת מפעלים חדשים.



סיורי ביקורת וסיורי פתע למעקב אחר ביצוע השיפורים שנדרשו.



סיורים לפי קריאות המתקבלות מגורמים שונים :המפעל עצמו ,פקחי רשות ואזרחים.

 .3ביקורת תקופתית


ביקורת עמידה בתנאי רישיון עסק ,כולל דיווחי המפעל המחויבים על פי תנאי הרישיון.



ביקורת על פינויי פסולת נוזלית ווידוא שהיא מפונה על ידי קבלנים מורשים אל יעדים מורשים.

שיפור הטיפול בשפכי המפעל
שלבי הטיפול במפעל בעל זרמי שפכים בעייתיים הם:
א.

זיהוי המפעל כגורם בעיה.

ב.

הגדרת הבעיה.

ג.

מציאת פתרונות ע"י המפעל.

ד.

פיקוח על יישום נאות.

הסקטורים השונים בתעשייה
האיגוד חילק את תעשיית העיר אשדוד ל 17 -סקטורים שונים כדי לבחון את הבעיות בסקטורים השונים וכדי
לקבוע את יעדי הטיפול.
 .1אולמות אירועים -ההתייחסות בסקטור זה ל 11 -אולמות אירועים שונים.
 .2אחסנת כימיה  -ההתייחסות בסקטור זה ל 7 -עסקי אחסנת כימיה.
 .3בית חולים -ההתייחסות בסקטור זה לבית חולים אחד.
 .4מוסכים -ההתייחסות בסקטור זה ל 7 -מוסכים גדולים.
 .5ההתייחסות בסקטור זה ל 2 -מלונות שונים.
 .6מפעל התפלת מים -ההתייחסות בסקטור זה למפעל אחד.
 .7מפעל עיבוד שפכים -ההתייחסות בסקטור זה למפעל אחד.
 .8מפעלי מזון כולל עיבוד דגים -ההתייחסות בסקטור ל 13 -מפעלים אשר מחולקים לתתי סקטורים.
 .9כימיה -ההתייחסות בסקטור זה ל 6 -מפעלים.
 .10קוסמטיקה ותמרוקים  -ההתייחסות בסקטור זה ל 3-מפעלים.
 .11מחזור מתכות  -ההתייחסות בסקטור זה למפעל אחד.
 .12מחזור עופרת -ההתייחסות בסקטור זה למפעל אחד.
 .13ציפוי מתכות -ההתייחסות בסקטור זה למפעל אחד.
 .14משחטה -ההתייחסות בסקטור זה למפעל אחד.
 .15שטיפת רכבים -ההתייחסות בסקטור זה ל 3-עסקים.
 .16תחנות תדלוק -ההתייחסות בסקטור זה ל 31 -תחנות דלק שונות.
 .17תחנת מעבר לפסולת -ההתייחסות בסקטור זה לתחנת מעבר אחת.
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תוצאות הדיגום
כל מפעל/עסק נדגם בפרמטרים האופיינים לסקטור שאליו הוא שייך .הרכז מנתח את תוצאות הדיגום
ומחלקן לשלוש קבוצות שונות.
 .1תוצאות תקינות -המפעל/העסק עומד בתנאי רישיון העסק.
 .2תוצאות חריגות -הפרמטרים החורגים הינם פרמטרים אשר מוגדרים כחריגים על-פי כללי תאגידי המים
והביוב וניתנים לטיפול ע"י המט"ש העירוני.
 .3תוצאות אסורות -הפרמטרים החורגים הינם פרמטרים האסורים להזרמה למערכת הביוב הציבורית כלל
על-פי כללי תאגידי המים והביוב.
תרשים מס'  :1התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בכלל הסקטורים באשדוד (באחוזים):

סך כל המפעלים והעסקים
תוצאות אסורות

תוצאות תקינות

תוצאות חריגות

22%

55%
23%

תרשים מס'  :2התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור "אולמות אירועים" באחוזים:

גרף מס'  -2אולמות אירועים
( 11אולמות)
תוצאות אסורות

תוצאות חריגות

תוצאות תקינות

12%
20%
68%
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תרשים מס'  :3התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור "אחסנה-כימיה" באחוזים:

גרף מס'  -3אחסנה-כימיה
( 7עסקים)
תוצאות אסורות

תוצאות תקינות

תוצאות חריגות

23%
4%
73%

תרשים מס'  :4התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור "בית חולים" באחוזים:

גרף מס'  -4בית חולים
תוצאות אסורות

תוצאות תקינות

תוצאות חריגות
0%

50%

50%

תרשים מס'  :5התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור "מוסכים" באחוזים:

גרף מס'  -5מוסכים
( 7מוסכים)
תוצאות אסורות

תוצאות תקינות

תוצאות חריגות

16%
16%
68%
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תרשים מס'  :6התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור "מלונות" באחוזים:

גרף מס'  -6מלונות
( 2מלונות)
תוצאות אסורות

תוצאות חריגות

תוצאות תקינות

0%
13%

87%

תרשים מס'  :7התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור "התפלת מים" באחוזים:

גרף מס'  -7התפלת מים
תוצאות אסורות

תוצאות חריגות

תוצאות תקינות

0%

100%

תרשים מס'  :8התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור "עיבוד שפכים" באחוזים:

גרף מס'  -8עיבוד שפכים
תוצאות אסורות

תוצאות חריגות

תוצאות תקינות

0%
20%

80%
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תרשים מס'  :9התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור "ייצור מזון ועיבוד דגים" באחוזים:

גרף מס'  -9ייצור מזון ועיבוד דגים
( 13מפעלים)
תוצאות אסורות

תוצאות חריגות

25%

תוצאות תקינות

29%

46%

תרשים מס'  :10התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור "כימיה" באחוזים:

גרף מס'  -10כימיה
( 6מפעלים)
תוצאות אסורות

תוצאות תקינות

תוצאות חריגות

6%

41%

53%

תרשים מס'  :11התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור "קוסמטיקה ותמרוקים" באחוזים:

גרף מס'  -11קוסמטיקה ותמרוקים
( 3מפעלים)
תוצאות אסורות

תוצאות חריגות

40%

תוצאות תקינות

30%

30%
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תרשים מס'  :12התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור "מחזור מתכות" באחוזים:

גרף מס'  -12מחזור מתכות
תוצאות אסורות

תוצאות חריגות

תוצאות תקינות

0%

40%
60%

תרשים מס'  :13התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור "מחזור עופרת" באחוזים:

גרף מס'  -13מחזור עופרת
תוצאות אסורות

תוצאות חריגות

תוצאות תקינות

9%
18%

73%

תרשים מס'  :14התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור " ציפוי מתכות" באחוזים:

גרף מס'  -14ציפוי מתכות
תוצאות אסורות

תוצאות חריגות

תוצאות תקינות

0%

100%
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תרשים מס'  :15התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור " משחטות" באחוזים:

גרף מס'  -15משחטות
תוצאות אסורות

תוצאות תקינות

תוצאות חריגות
0%

100%

תרשים מס'  :16התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור " שטיפת רכבים" באחוזים:

גרף מס'  -16שטיפת רכבים
( 3עסקים)
תוצאות אסורות

תוצאות תקינות

תוצאות חריגות

25%

13%

62%

תרשים מס'  :17התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור " תחנות תדלוק" באחוזים:

גרף מס'  -17תחנות תדלוק
( 31תחנות)
תוצאות אסורות

תוצאות חריגות

תוצאות תקינות

3%

13%

84%
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תרשים מס'  :18התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בסקטור " תחנת מעבר לפסולת" באחוזים:

גרף מס'  -18תחנת מעבר לפסולת
תוצאות אסורות

תוצאות תקינות

תוצאות חריגות
0%

17%

83%

טבלה מס'  :1ריכוז העסקים והדיגומים בסקטורים השונים בשנת 2019
כמות

כמות דיגומים

דיגומים תקינים

בסקטור

בכל סקטור

אולמות אירועים

11

34

4

אחסנה-כימיה

7

22

16

בית חולים

1

2

1

מוסכים

7

31

21

מלונות

2

8

7

התפלת מים

1

5

5

עיבוד שפכים

1

5

4

ייצור מזון ועיבוד דגים

13

41

10

כימיה

7

32

17

קוסמטיקה ותמרוקים

3

10

4

מחזור מתכת

1

5

0

מחזור עופרת

1

11

8

ציפוי מתכות

1

5

5

משחטות

1

1

0

שטיפת רכבים

3

8

5

תחנות תדלוק

31

55

46

תחנת מעבר לפסולת

1

6

0

סה"כ

92

281

153

הסקטור

המפעלים/עסקים
בסקטור
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מכוני טיפול בשפכים (מט"ש)
האיגוד עוקב ,ביחד עם משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה אחרי פעילות המט"שים השונים ברחבי
האיגוד.

מט"ש אשדוד (אשדוד)
מט"ש אשדוד קולט את שפכי העיר אשדוד בכמות של כ 31,000-46,000-מ"ק שפכים ליום ,מתוכם כ5,000 -
מ"ק/יום הם שפכים תעשייתיים המהווים כ 15% -מנפח כלל השפכים המגיעים למט"ש .אין למט"ש אשדוד
תורמי שפכים חקלאיים.
המט"ש הוא מערכת בוצה משופעלת קונבנציונלית אירובית-אנוקסית בתצורת " ,"carouselהמורכבת
משלושה מודולים אירוביים/אנוקסיים בנפח  12,000מ"ק כ"א בסה"כ ,כולל טיפול קדם ,הצללת בוצה
שניונית ,עיכול בוצה אנאירובי ( 2מעכלים) ,סחיטה באמצעות צנטריפוגה ,וסילוק לשימוש חקלאי.
איכות קולחי המט"ש שניונית.
רוב קולחי המט"ש מיועדים להשקיה חקלאית ,והם מוזרמים למאגר משתמשי קולחי אשדוד ("מאגר
המשתמשים") וממנו לשימוש חקלאי.
השפכים הגולמיים הם שפכים קשים יחסית מבחינת עומסים אורגניים ,עומסי חנקן ועומסי מלח.
הטיפול במפעלים במסגרת האיגוד מתמקד בניסיון לצמצם את ההשפעה השלילית של רכיב שפכי התעשייה
בכלל השפכים הנכנסים למט"ש.
בשנת  2016תאגיד המים והביוב" ,יובלים" ,התחיל בשדרוג המט"ש לצורך הרחבתו והוספת מתקני חיטוי
לקבלת קולחין באיכות שלישונית .נכון לתחילת שנת  ,2020הקולחין אינם באיכות שלישונית.

מט"ש נשג"ב (מועצה איזורית נחל שורק)
מתקן נשג"ב מטפל בספיקת שפכים נכנסת של כ 7,900 -מ"ק ליום של ביוב סניטרי בעיקרו ,המגיע ממועצה
מקומית גדרה ,מועצה מקומית בני עי"ש ,ישובי המועצה האזורית נחל שורק ,ישובי המועצה האזורית גדרות,
קדרון ,בסיס תל נוף ,ומתחם "זרעים גדרה".
שפכים שאינם סניטריים מגיעים כיום למתקן מרפתות מחלוב במספר יישובים ,ממפעל "פאלאס" למוצרי
היגיינה אישית בקיבוץ חפץ חיים מאולם האירועים "לילות קסומים" ומחדר האוכל בקיבוץ חפץ חיים.
המתקן החדש של חב' שטאנג בניה והנדסה בע"מ ,נבנה בצמוד למאגרים הקיימים .המתקן החדש בנוי בשיטת
בוצה משופעלת.
בריכות החמצון הישנות משמשות כבריכות חירום בלבד .
מיוני  2015המט"ש החדש עובד באופן מלא וקולחי המתקן עומדים באיכות שלישונית.

מט"ש עמב"ר (מועצה איזורית ברנר)
מט"ש עמב"ר נמצא בתחום מועצה אזורית ברנר ומטפל בכ 9000 -מ"ק ליום של שפכי רוב הישובים במועצה
האיזורית ברנר ,ביחד עם שפכי קרית עקרון ,מזכרת בתיה ומושב בית גמליאל .באתר הוקמה מערכת סינון
ראשוני נוספת .הסינון מתבצע ע"י מגוב בעל הפרדה של  100מיקרון ,סינון זה מתבצע לאחר הסינון הראשוני
הקיים.
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מתקנים מקומיים לטיפול בשפכים
כללי
במרחב הכפרי של האיגוד קיימים מתקנים קטנים ,חלקם זמניים ,המשמשים לטיפול בשפכים של יישובים
שלא התחברו למכון מרכזי.
מתקן ניר גלים (מועצה אזורית חבל יבנה)
בניר גלים בריכות חימצון ,שתי בריכות שיקוע (אחת בפעולה  +אחת בניקוי) ,בריכת איוורור ובריכת ליטוש.
השפכים הנכנסים כוללים את שפכיו הסניטריים של המושב ,את שפכי איזור התעשיה ניר גלים (הצמוד
לאיזור התעשיה הקלה של אשדוד) ואת שפכי איזור המסחר של ניר גלים באיזור צומת הנמל.
קולחי המתקן ,באיכות משתנה ,מוזרמים להשקיה ,תוך מיהול עם מי מאגר משתמשי קולחי אשדוד.
מתקן בני דרום (מועצה אזורית חבל יבנה)
המתקן מקבל שפכים ממושב בני דרום ומאזה"ת בני דרום הממוקם בסמוך למחלף אשדוד ומטפל בהם
באמצעות אגנים פקולטטיביים קטנים .מי הקולחים מוזרמים להשקיה תוך מיהול עם מי מאגר משתמשי
קולחי אשדוד.
מתקן בן-זכאי (מועצה אזורית חבל יבנה)
בעקבות חיבור צפון מושב בן זכאי למט"ש יבנה כיום ,המתקן מטפל רק בשפכי דרום בן זכאי .המתקן מטפל
בכ 100-150 -מ"ק ליום .המתקן הוא מערכת בוצה משופעלת לטיפול שלישוני.
במסגרת קידום תוכנית הבניה בעיר יבנה יבוצע קו שפכים שיחבר את שפכי דרום המושב לעיר יבנה וכתוצאה
מכך יבוטל המט"ש.
מתקן קבוצת יבנה (מועצה אזורית חבל יבנה)
מתקן קבוצת יבנה בנוי ממערכת משולבת של בריכות (שיקוע בהתחלה ,וליטוש בסוף) שביניהן מתקן טיפול
בשיטת ביומסה מקובעת .המתקן מטפל בשפכים סניטריים מקבוצת יבנה ,מכללת גבעת וושינגטון ,ומוסד
חינוכי הסמוך למט"ש ,ומשפכים לא סניטריים מרפת הקיבוץ ,מפעל חמוצים ,מכבסה ,ומפעל ביצי רבייה.
סה"כ ספיקת השפכים היא כ 600 -מ"ק ליום.
יעדים לשנת :2020
 .1פיקוח אחר הטמעת תקנות תאגידי המים והביוב במגזר הכפרי.
 .2ליווי תכנון פרויקט חיבור ניר גלים ובני דרום למט"ש אשדוד.
 .3ליווי תכנון פרויקט חיבור דרום מושב בן זכאי למט"ש יבנה.
 .4ביצוע של כ 60 -סיורים בעסקים ובמט"ש ,בדגש על סקטורים מסוימים כגון אולמות אירועים.
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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 בעל עמדה
מייעצת של השר להגנת הסביבה .תפקידו של המתכנן לייעץ 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 משקי בעלי-חיים ,מבני ציבור ומגורים.
כל תכנית בנייה הקשורה באזורי תעשיה או במתקני תשתיות ,וכל תכנית אחרת שוועדת תכנון סבורה שעשויה
להיות לה השפעה על הסביבה או רגישות סביבתית נבדקת על-ידי אנשי המקצוע באיגוד .כל מפעל המבקש
להצטרף לאחד מאזורי התעשייה בשטח האגוד נדרש להשתמש באמצעים הטכנולוגיים הזמינים הטובים ביותר
) (best available technologyעל מנת לעמוד בדרישות הסביבתיות.
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.
הרפורמה בחוק התכנון והבנייה – רישוי זמין
תיקון  101לחוק התכנון והבניה נכנס לתוקף ב  .2014על פי השיטה החדשה ,כל בקשה להיתר בנייה מועברת
לטיפולנו ב 3 -פעימות:
 .1בשלב הראשון אנחנו מתבקשים למסור לעורכי הבקשות על לפי דרישתם "מידע להיתר" .בבקשה
למידע האדריכל רק מגדיר בכמה מילים מה העבודה המבוקשת (לדוגמה ,הקמת מבנה מגורים של 15
קומות ,או הקמת מבנה תעשייה בשטח  5,000מ"ר) ,גוש ,חלקה ,ומפת סביבה .על סמך הגדרה זו על
הוועדה לתכנון ובנייה והגורמים החיצוניים המאשרים (כגון הג"א ,כיבוי אש ,איכות הסביבה ועוד)
להמציא את מלוא המידע הרלוונטי ,ומידע זה הוא סופי ומקיף לכל שלבי הטיפול בבקשה.
 .2בשלב השני – אשר מחולק אף הוא לשלב אישור מקדמי ,בדיקה מרחבית ובדיקת תכן – אנו מקבלים
את קבצי התכנית ,ונדרשים לבדוק ,לאשר או לדחות ,את יישום המידע שנמסר בשלב הקודם ,הלכה
למעשה בתכנית האדריכלית ובמסמכי התכנית; בתכנית הסניטרית ,בתכנית ניקוז ,בדוחות קרינה,
במתקנים ובפרטים שנדרשו וכו'.
 .3השלב השלישי הוא ביקורת לאישור תעודת גמר למבנה.
הצורך לרכז את תנאי איכות הסביבה כמידע תכנוני שנמסר מראש ,חייב עבודת הכנה והתארגנות .עד כה גיבשנו
מסמכי עזר שלדיים ,כמידע תכנוני למבני מגורים ,למבני מסחר ,ציבור ,ומבני תעשייה מסוגים שונים .המסמכים
האלו מתגבשים ,משתכללים ומתווספים תוך כדי העבודה השוטפת.
הבקשות שהגדרנו כמצריכות אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה בשלב ההיתר הן בייעודי ושימושי הקרקע
הבאים :תעשייה ,מסחר ,מבנים משולבים מסחר ומגורים ,מגדלי מגורים רבי קומות ,תשתיות ,מבני ציבור
ומתקנים הנדסיים .במגזר הכפרי גם מבנים לגידול בע"ח ומבני משק נלווים.
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אשדוד
בדיקת היתרי בנייה
במהלך שנת  2019נמסר מידע להיתר ,בוצעו בדיקות מרחביות ותכן לתכניות להיתרי בנייה ונבדקו מבנים
לטופס  4תעודת גמר .סה"כ עברו תחת ידינו כ  320פעולות ברישוי .בין התרי הבניה שנבחנו היו מבני-תעשיה,
מרכזים מסחריים ,תחנות דלק ,מבני-ציבור ,מבני מגורים ,ומתקני תשתית.
בין הפרויקטים המשמעותיים שטופלו בהליך של היתר בנייה:


מבנים רבי קומות לשימושים משולבים :מסחר ,משרדים ,מלונאות ומגורים.



היתרי בנייה במסלול פינוי בינוי.



מבני אחסנה ולוגיסטיקה  ,ומבני תעשייה באזורי התעשייה.



שימושים חורגים באזורי התעשייה.

נבדקו וניתנו הערות תכנוניות לתכניות מפורטות ותכניות מתאר .בין התכניות הבולטות:


מספר רב של תכניות להתחדשות עירונית (פינוי בינוי) .תכניות אלו כוללות הריסה של מבני מגורים קיימים,
ובנייה של מגדלי מגורים עם או בלי קומות מסחר משולבות– תכניות אלו עברו בדיקה של נספחי מיקרו
אקלים והצללות .כמו כן ,בדיקה ותאום של דרישות סביבתיות בנושא אצירת אשפה ,אוורור מרתפי חנייה,
נספחי ניקוז ותכניות להחדרת מי נגר עילי .נדרשה עמידה בתקן  5281לבניינים שהשפעתם על הסביבה
פחותה.



תכניות לפיתוח חוף הים.

עבודה על תכניות בהכנה .בין התכניות הבולטות:


תכנית להתחדשות עירונית באזור התעשייה שמדרום לנחל לכיש "קריית איתנים" .התכנית מבקשת ליצור
התחדשות עירונית באמצעות עירוב שימושים והכנסת שימושי מסחר ,מבני ציבור ואף מגורים בשילוב עם
התעשייה הקיימת .תהליך זה כרוך בחיכוך עם שימושים תעשייתיים מטרידים ואף מסוכנים .בעבודה על
התכנית צוותי התכנון וההיגוי מנסים לגבש תמהיל נכון ומנגנון להרחקת השימושים המטרידים בד בבד עם
הוספת זכויות שיעודדו תהליכי התחדשות מחד וישמרו את החיוניות של האזור כאזור תעסוקה מודרני
ומקור להכנסות ופעילות כלכלית.



תכנית לפיתוח תעסוקה סביב מסילת הרכבת ותחנת הרכבת .בתכנית זו נבחנות ההשפעות על הסביבה
בזיהום אוויר ,ורעש ,במטרה להגיע לבינוי אופטימלי של מבני תעסוקה סביב תחנת הרכבת ,תוך שמירה על
תנאי סביבה טובים שיעודדו פעילות מסחרית ותעסוקה במקום.



תכנית דרום אשדוד עד הלום – בתכנית זו נבחנים היבטים של איכות סביבה ,זיהום אוויר ,רעש וריחות
שמקורם בכביש  ,4במסילת הרכבת ,באזור התעשייה עד הלום של באר-טוביה ובפעילות חקלאית במושבים
הסמוכים.



כמו כן ,היבטים של שימור נופי והיסטורי – בשטח פארק עד הלום ובשטחים הגובלים בנחל ובפארק
החולות.
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תכניות בותמ"ל –
תכנית קריית פארק לכיש שנידונה ואושרה בוועדה למתחמי מגורים עוררה סוגיות סביבתיות מרובות.
הקרבה בין שטח התכנית לעורף נמל אשדוד ולנמל העלתה חשש למטרדי רעש ,זיהום אור ,ריח שמקורם
בפעילות הנמלית .וכן עלתה סוגיית מרחקי ההפרדה בין אזור המגורים המתוכנן ובין מוקדי סיכון בחומרים
מסוכנים במחסני הערובה בעורף הנמל וברציפי הנמל עצמו.
חברת נמלי ישראל וחב' נמל אשדוד הגישו התנגדויות לתכנית על רקע זה ואף פנייה לבית משפט שהחזיר את
הדיון לוועדה לצורך השלמה בנושא החומרים המסוכנים .החשש העיקרי שהצביעו עליו הוא שהקמת רובע
מגורים צפוף בקרבה לנמל תגביל בסופו של דבר את הפעילות הנמלית ותפגע בנמל.
הנושאים השונים נבדקו לאורך השנה ,ואף האיגוד נדרש להציג את חוות דעתו ועמדתו .בסופו של דבר הגענו
למסקנה על סמך נתוני ניטור אוויר רב שנתיים בתחנות ניטור קיימות ,כי מצב איכות האוויר הוא סביר ולא
מהווה חסם למימוש התכנית .באשר לחומרים המסוכנים נעשתה עבודה בהובלת המשרד להגנת הסביבה
להרחקת החומרים היותר בעייתיים מהקרבה לפארק לכיש ולרובע המתוכנן .עבודה זו עדיין לא הושלמה.
יצוין שלפי הוראות התכנית ,אישור המשרד להגנת הסביבה על הרחקת החומרים המסוכנים מטווח הסיכון
הוא תנאי להיתרי הבנייה.
באשר למטרדי הרעש ,נערכו מספר שינויים בבינוי ,כך שבשורה הקדמית מול פארק לכיש יהיו מבני תעסוקה
שיהוו חציצה כלשהי .כמו כן הוחלט לבצע קיר אקוסטי לאורך מסילת הרכבת .מבדיקה שערכנו עולה שללא
הקמת הקיר האקוסטי כפי שהוצע בתכנית צפויות חריגות רעש ,ולא ניתן לחרוג מהוראות אלו שבתכנית.
תכנית קריית חלוצים ,מבקשת להוסיף שימושים מעורבים באזור התעשייה הקלה ולהוסיף שטחים למגורים
בשטח חקלאי (כיום בתחום מ.א .חבל-יבנה) שבין אזור התעשייה הקלה לנחל לכיש.
תכנית מתאר כוללנית
באשדוד שוקדים על הכנת תכנית מתאר כוללנית ,אשר תחליף את תכנית המתאר הסטטוטורית הוותיקה
דג 313/משנת  .1960התכנית עדיין לא אושרה ,והיא עוברת שינויים ותוספות "תוך כדי תנועה" .בעיקר בהוספת
שטחים לפיתוח אזורי מגורים ותעשייה בצפון העיר ובדרומה.
להלן עיקרי ההמלצות ועקרונות התכנון שגובשו בפרק הסביבתי:
 .1שמירה והמשך פיתוח של "החגורה הירוקה" שמתקיימת סביב לשטח העירוני הבנוי .החגורה הירוקה
מורכבת מפארק לכיש שהוא פארק עירוני אינטנסיבי .המשכה ברצועת נחל לכיש (שחלקה חורג לשטח
שיפוט חבל -יבנה) ,פארק עד הלום ,אזור פארק גבעתי ומחלף עד הלום ,חניון השקמים באזור תעשייה
עתירת ידע דרומי ושולי הרובע המיוחד ,פארק חולות אשדוד והדיונה ,החוף הדרומי ,והמשכה ברצועת חוף
הים המתחברת בשורש שובר הגלים של נמל אשדוד לפארק לכיש.
 .2הוצע לגבש מדיניות סביבתית לאזורי התעשייה בעיר ,אשר תקבע את פריסת השימושים בתוכם .הקו
התכנוני המנחה מכוון להמשך פיתוחם של אזורי התעשייה שמצפון לנחל לכיש לתעשיות ,תשתיות ופעילות
נמלית ,תוך שמירה והידוק של הבקרה הסביבתית .האמצעים שהוצעו:
א" .איזור" ) - (zoningהגדרת אזורים בתחום אזור התעשייה בהם יותרו תעשיות בעלות
השפעות סביבתיות שונות .אזור התעשייה חולק לשישה אזורים ומערך ה"איזור" יבטא
התעצמות של שימושי תעשייה כבדה בעלת השפעות סביבתיות ככל שמצפינים ומתרחקים
מאזורי המגורים והנופש בעיר .הרחקת המתקנים העושים שימוש בחומרים מסוכנים באופן
שלא יחפוף לרצפטורים ציבוריים.
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ב .בקרה סביבתית על שימושים  -כניסת מפעלים חדשים ותכניות להרחבת מפעלים קיימים
תותנה בכך שלא תהיה החמרה של תמונת המצב הסביבתית הקיימת.
באזורי התעשייה הצפוניים תינתן עדיפות לקליטת שימושים ותעשיות שהם בעלי השפעה סביבתית
ומבקשים להתפנות מאזורי התעשייה שמדרום לנחל לכיש.
תעשיות חדשות שיקלטו יכללו את הטכנולוגיות הסביבתיות המיטביות לצמצום השפעות סביבתיות על
אזורי מגורים ונופש מדרום לגדה הצפונית של נחל לכיש.
תעשיות חדשות יעמדו בתנאים וביעדים הסביבתיים ,כמו גם באמצעים לצמצום השפעות סביבתיות ,כפי
שיוגדרו ע"י איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה.
תחנות כוח נוספות ליצור חשמל יכנסו לאזור התעשייה באחת מהאפשרויות הבאות:
ת חנות כוח חדשות בשטח תחנת כוח אשכול המהווה עתודת קרקע גדולה לנושא זה (באתר שתי יחידות
ייצור מיושנות שאינן פעילות למעט במקרי חירום או ביקוש מיוחדים).
תחנות כוח בקוגנרציה שמשולבות עם מפעלים קיימים ,והקמתן תהווה שיפור של הביצועים הסביבתיים
הקיימים .לא יותרו שימושים מקבוצת התעשיות הפטרוכימיות.
אזור התעשייה ישמש עתודה קרקעית לקליטת תעשיות ,שימושים לוגיסטיים הקשורים לנמל ,ומתקני
תשתית ,במענה לצרכים מקומיים ולאומיים.

יישום מדיניות תכנונית בנושא חומרים מסוכנים
האיגוד בוחן בקשות להיתרי בנייה לעסקים ומחסנים העוסקים בחומרים מסוכנים בהתאם למדיניות התכנונית
של עיריית אשדוד ואיגוד ערים .המגמה היא לבודד את הפעילות בחומרים מסוכנים מאזורי המגורים
ו"מרצפטורים ציבוריים" ,ולהרחיקם לאזורי התעשייה שמיועדים לכך ומרוחקים מעל  1500מ' מאזורי
המגורים .במסגרת זו השתתף האיגוד בגיבוש מדיניות תכנונית לאזור התעשייה הכבדה ,שעיקרה יהיה לאפשר
כניסת שימושים מעורבים לאזורי התעשייה שמדרום לנחל לכיש ,תוך יצירת מנגנון הדרגתי ומתואם ליציאת
גורמי הסיכון מהאזור.
נמל אשדוד – הגיש דו"ח הערכת סיכונים ותכנית ניהול סיכונים למשרד להגנת הסביבה ,אשר כוללת הרחקת
מעגלי הסיכון מחומרים מסוכנים המאוחסנים בנמל אל מחוץ לתחום פארק נחל לכיש.
שינוע מכולות הברום לנמל עבר השנה לתפעול דרך מסוף הרכבת החדש ,של חב' פרידנזון .שינוי זה הרחיק את
הסיכונים ממעבר קרונות הברום מאזורי המגורים ומפארק לכיש וקריית פארק לכיש.
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הוועדות המקומיות "שורקות" ו"זמורה"
גן יבנה וגדרה פוצלו בשנת  2018מהוועדה המרחבית זמורה ,והקימו וועדות תכנון ובנייה משלהן .האיגוד
ממשיך לתת שרות לוועדות החדשות בבדיקה ובאישור בקשות להיתרי בנייה למבני תעשייה ,תשתיות ,מסחר,
מבני ציבור ומתקנים הנדסיים.
במהלך שנת  2019נבדקו בשטח וניתנו הערות לתוכניות להיתרי בנייה ,תכניות מפורטות ,שימושים חורגים
ותעודות גמר למבנים .כ 130 -בשטח הוועדה המרחבית "שורקות"  6בגן יבנה ,ו  7בגדרה.
בין התכניות שנבדקו וטופלו מצויים מבני תעשייה באזורי תעשייה קיימים ,מבנים חקלאיים לגידול בעלי חיים,
מוסדות ציבור ,בתי ספר ,מחסנים לוגיסטיים ומבני מסחר ותחנות דלק.

אסבסט
אנחנו מנחים את וועדות התכנון בדבר הכללת תנאים בנושא פרוק אלמנטים בנויים של אסבסט צמנט בהיתרי
בניה שכוללים הריסה או בניה במבנים קיימים שמכילים אסבסט צמנט .במהלך  2019טופלו  10פניות ציבור
ופניות הרשויות בנושא מפגעי אסבסט .בכל פנייה שהייתה לאיגוד בנושא אסבסט ,נערכה בדיקה בשטח וניתנה
חוות דעת לגבי אופן הטיפול המומלץ באסבסט – פעולת תחזוקה מתאימות או פרוק ופינוי.

מערכת מידע גיאוגרפי )(GIS
נמשך הפיתוח של שכבות הנתונים במערכת  .GISהמערכת משמשת כלי תכנוני וכמאגר מידע המשרת את כל
הרכזים באיגוד על-ידי הפקת מפות נושאיות על-פי הצורך.
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מפה מספר  :1שימושי קרקע היסטוריים – על מנת לזהות שטחים החשודים בזיהום קרקע עקב פעילות
תעשייתית ישנה ,נעשה שימוש בתצלומי אוויר משנת  1966ושנת  ,1968שיושרו והותאמו מרחבית על רקע
התצ"א העדכנית.
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מפה מספר  :2מרחקי הפרדה ממוקדי סיכון .זאת דוגמה למפה עם סימון מרחקי ההפרדה המתחייבים
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מפה מספר  :3דגם תלת ממדי של מבנים בתצוגה אלכסונית – הרובעים הדרומיים של אשדוד מכיוון פארק
החולות
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קרינה בלתי מייננת
בשנת  2019ערכנו  7דוחות מדידת קרינה בקרבת אתרים סלולריים ,ובקרבת שנאים ומוקדי שדות מגנטיים
בתדר רשת החשמל .רמות הקרינה הסביבתית היו נמוכות – כאחוזים בודדים מהתקן הסביבתי .במדידות של
שדות מגנטיים בתדר רשת החשמל ,נמצאו חריגות במספר מקרים .בהתאם ,הוצאנו הנחיות לצמצום החשיפה
של הציבור לשדות המגנטיים באותם מקומות.
חלק משמעותי מהעבודה בנושא קרינה מתקיים במסגרת בדיקת תכניות ואישור היתרי בנייה .בכל מבנה ציבור
ומבנה חינוך נדרש לפי הנחייתנו להכין דו"ח הערכת סיכוני קרינה באמצעות יועץ קרינה .במידה והבדיקה
מצביעה על חריגות מהקריטריון ,נדרש להכין תכנית למיגון לוחות חשמל וכבלי הזנה תת-קרקעיים במבנה ,או
לביצוע התאמות בתכנית החשמל על מנת להרחיק את מקורות הקרינה מקרבה של חדרים המשמשים לשהייה
ממושכת של תלמידים ,צוות או משתמשים במבנה .המטרה כמובן ,היא למנוע מראש ,על ידי תכנון נכון ,מצב
לא רצוי של חריגות בחשיפה לשדות מגנטיים במבני החינוך והציבור החדשים שנבנים.

יעדים :
 .1המשך ליווי סביבתי של תכניות:


תכניות להכנסת שימושים מעורבים באזורי התעשייה קריית חלוצים וקריית איתנים – במטרה ליצור
מנגנון שיתאם הכנסת שימושים מעורבים תוך הרחקת השימושים המסוכנים והמטרידים מצד אחד,
ושמירה על התעשייה מצד שני.



קריית פארק לכיש ודרום עורף הנמל – הרחקת שימושים בחומרים מסוכנים מטווח ההשפעה של
רצפטורים ציבוריים.



תכנית מתאר כוללנית – במטרה ליישם את פרק הסביבה בתכנית.



אזור תעשייה דרומי ופארק החולות – במטרה לשמר את ערכי הטבע ורצועת החיץ.

 .2טיפול בהיתרי בנייה ויישום התנאים הסביבתיים בפרויקטים כגון :תחנת מיון לפסולת ,מתקן טיפול
בפסולת ,בית חולים ,מרכזים מסחריים ,מתקני תעשייה.
 .3המשך פיתוח מערכת  ,GISבשיתוף עם הרכזים באיגוד.
 .4ניטור אנטנות סלולריות וקרינה בלתי מייננת במטרה לכסות כמות רבה יותר של מוקדי שידור ,ומדידות
עדכניות לאתרים שנבדקו בשנים קודמות.
 .5מעקב ובקרה על נתוני המשרד להגנת הסביבה.
 .6טיפול במפגעי אסבסט ומענה לפניות הציבור.
 .7קידום ויישום בנייה ירוקה.
 .8בקרה על כניסת שימושים תעשייתיים לאזורי התעשייה ,בהתאם למדיניות האיגוד והרשויות.
 .9בקרה על כניסת שימושים לאזורי התעשייה  -מניעת קונפליקטים סביבתיים בין שימושים תעשייתיים.
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