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 דבר היו"ר
 

 .2021שנת פעילות את דו"ח זה מסכם 

, כך שחלק גדול מהפעילות התבצע בתקופת כהונתו של יורם סוויסה 2021התמניתי ליו"ר האיגוד במחצית 

 .כיו"ר האיגוד, ועל כך תודתי

לצוות העובדים המקצועי  תפקידי, יחד עם חברי מועצת האיגוד, להתוות מדיניות ולאפשראני רואה את 

של האיגוד, בראשותה של המנכ"לית ד"ר ענת רוזן, להוציא מן הכוח אל הפועל את מדיניות מועצת 

 האיגוד ולבצע את מלאכתם המקצועית.

ים הבאות גם לנושאים נוספים כמו: בצד העשייה המסורתית והשוטפת,  בכוונתי להוביל את האיגוד, בשנ

נושאים אלה יקבלו ביטוי בדוח  –תכניות להתמודדות עם משבר האקלים, טיפול בשטחים הפתוחים ועוד 

 פעילות הבא.

עמדנו  –, בצל משבר הקורונה, האתגר להמשיך ברצף הפעילות ונתינת השירות היה גדול 2021בשנת גם 

 התאמנו את עצמנו לפעילות מקוונת ופתחנו כלים חדשים, בעיקר בתחום החינוך הסביבתי. באתגר זה.

 הרשויות החברות בו ולראשי הרשויות. 8אני רוצה להודות לחברי במועצת האיגוד, נציגי 

 חברי ההנהלה. –יעקב פלאצ'י, חיים אמסילי ויורם סוויסהגזבר האיגוד,  –תודה מיוחדת לאלי אסקוזידו 

 לכל חברי הוועדות במועצת האיגוד, ליועמ"ש ולרואה החשבון.תודה 

 אני מברך את חברי למועצה ואת צוות העובדים להמשך עשייה והצלחה.

 

 

 

 

 בכבוד רב,         

 
 שידלוב דורון         
 יו"ר האיגוד.         
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 פתח דבר

 
 .2021אני שמחה להגיש את דו"ח פעילות 

 הדו"ח משקף את הפעילות הענפה, המקצועית והרב גונית של עובדי האיגוד.

באיגוד, למשרדי הממשלה, צוות האיגוד נותן שירות מקצועי, אמין ומהיר לתושבים, לרשויות החברות 

 לחברות וגופים פרטיים.

בכל שנה גוברת המודעות הסביבתית הן של הציבור והן של מקבלי ההחלטות ואנו עומדים ברמת שירות 

 גבוהה.

חדשים. השתדלנו לעמוד, ככל האפשר, בתכניות העבודה ואף יזמנו משבר הקורונה הציב בפנינו אתגרים 

 בעיקר בתחומי החינוך והקהילה. –פעילויות שונות, מקוונות 

 –לאלי אסקוזידו  , ודורון שידלוב של יורם סוויסהם לחברי מועצת האיגוד בראשותאני רוצה להודות 

ולראשי שמונה הרשויות החברות באיגוד על  לחברי הנהלת האיגוד, לחברי הוועדות גזבר האיגוד, 

 התמיכה, האמון והגיבוי.

אורי מורלי, ד"ר איתי  –יישר כוח לכל אחת ואחד מחברי הצוות  .האיכותיתודות והערכה לצוות העובדים 

גד עפר, ג'ני לוריא, דורון להב, חנה קגנובסקי, מרב יגר, סיגל אל פרלמן, בתבקמן, -מירז, ברקת בוטויניק

 גדז', סלבי דהן גואטה, קרולין סודרי ורות ויינרוב.

בטי כהן ניקסון, יפעת השגרירים שלנו בחינוך: שהם  –זה המקום להודות גם למשפחת הפרויקטורים 

 .ענבל בן ארי ורונה שולמן וינרב, מיכל לוי פרץ,

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

 העריכה וההפקה של סיגל גדז'.

 הוא הדו"ח האחרון שלי בתור מנכ"לית האיגוד. 2021דו"ח פעילות  –ובנימה אישית 

 רומי אבן דנן. אני מאחלת המשך עשייה והצלחה, הצבת יעדים חדשים בהנהגתה של המנכ"לית הנבחרת
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 רשויות החברות באיגוד
 

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

 

 קמ"ר 50.00 תושבים     226,200 אשדוד

 קמ"ר   0.90   תושבים         6,900 בני עי"ש

 קמ"ר  30.00 תושבים         8,000 ברנר

 קמ"ר  11.50 תושבים        28,900 גדרה

 קמ"ר  13.30 תושבים          5,200 גדרות

 קמ"ר  10.60 תושבים        23,900 גן יבנה

 קמ"ר 28.70 תושבים          7,000 חבל יבנה

 קמ"ר 28.00 תושבים        10,000 נחל שורק

 קמ"ר 172.90 תושבים      316,100 סה"כ

 

-קמ"ר וכולל כ 173תחום שיפוט האיגוד הוא תחום שיפוטן של הרשויות הללו. שטח האיגוד משתרע על 

 תושבים. 313,200

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

 האיגוד ובכלל זה:

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

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

 למשאבים טבעיים, לרכוש ולכלכלה.

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

 הקמת תחנות ניטור.

מתן ייעוץ סביבתי לוועדות התכנון הפועלות בתחום האיגוד ופיקוח על ביצוע תכניות פיתוח ובניין,  .3

 תוך שמירה על איכות הסביבה.
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 חברי מועצת האיגוד

מועצת האיגוד בה נציגים מכל הרשויות החברות באיגוד. מועצת האיגוד  ידי מדיניות האיגוד נקבעת על

 הייתה מורכבת מהנציגים הבאים: 2021בשנת 

 

 ראש מועצה אזורית ברנר ויו"ר האיגוד.    דורון שידלוב

 האיגוד. מ"מ יו"ר מועצה מקומית גן יבנה נציג      יורם סויסה 

 אזורית נחל שורק.ראש מועצה   / שי רייכנר אלי אסקוזידו

 מועצה אזורית גדרות.   ערן גלזר / יוסי קנדלשיין

 מועצה מקומית בני עי"ש.  / רון מוסקוביץ יוני יהודה

 מועצה אזורית חבל יבנה.   משה ליבר  /גדי סימון 

 נציג עיריית אשדוד.    חיים אמסילי

 מנהל אגף תפעול מועצה מקומית גדרה .    מג'השיהודה 

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

 .עיריית אשדוד מנהל אגף תפו"ח, נציג    מיקי אסולין

 נציגת עיריית אשדוד.   ג'ני ריינדוביץ עו"ד 

 נציגת עיריית אשדוד.    עו"ד מירב ביטון

 נציג עיריית אשדוד.    מרקו אשכנזי

 

 

 רו"ח.   סיימון גדג'

 .יועמ"ש פרופ' ראובן לסטר )עו"ד( 

 יועמ"ש.   עו"ד ורדה בריף 
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 עובדי האיגוד

 

 עובדים: 14באיגוד 

 מנהלת כללית.   ד"ר ענת רוזן

 תעשיות ותשתיות.מתכנן סביבתי ומנהל אגף   ד"ר איתי מירז    

 וקהילה.חינוך רכזת    אורי מורלי

 רכזת חינוך וקהילה.   בתאל פרלמן

 שפכים ותעשיות.רכזת   בקמן בוטויניקברקת 

 )פסולת, לחימה במזיקים, סביבה חקלאית ונחל( תשתיותמנהל מחלקת    גד עפר   

 רכזת רעש וחומרים מסוכנים.               ג'ני לוריא

  מנהל אגף הון אנושי וכספי, איכות אוויר וחינוך.   דורון להב

 ותעשיות.רישוי עסקים חלקת מנהלת מ   קגנובסקיחנה 

 חינוך והסברה. לקתמנהלת מח   מרב יגר 

 עוזרת מינהלית.  סיגל גדז'                        

 ומערכות מידע.מיחזור רכזת    סילביה גואטה

 .והסמכה תחנות ניטוררכזת    קרולין סודרי 

 ופניות ציבור.קרקעות רכזת    רות ויינרוב
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 תקציר

 איכות אוויר

כיול מלמדים התחנות ניטור ומרכז בקרה ממוחשב. המערכת מכוילת וממצאי  9כוללת המשודרגת המערכת 

מתעדכנים ועל אמינות גבוהה בהפעלת מערכת הניטור. הנתונים מועברים בזמן אמת לגורמים הרלוונטיים 

נוסף מבחן הסמכה  . ISO 17025מערכת הניטור ומערך בקרת הנתונים הוסמכו לפי תקן  באתר האינטרנט.

 .2021נערך בינואר 

בוצע מעבר לגז חלה ירידה דרסטית בשימוש במזוט,  צרכני הדלק הם המפעלים הגדולים. בעשור האחרון

 טבעי והדבר בא לידי ביטוי גם במגמה של הפחתת מזהמים מהתעשייה.

יתר פליטה לתחנת ה המפעלים, הטעונים היתר פליטה מתוקף חוק אוויר נקי, יש היתר בתוקף. עשרת  לכל

 הכוח "אתגל" שנמצאת בהליכי הקמה, נמצא בהליכי הסדרה.

דו  לא נמדדו אירועים מעל התקן, לגופרית דו חמצנית ולא נמדדו אירועים מעל התקן של חנקן 2021בשנת 

 נמדדו מספר אירועי אבק דק מעל התקן היממתי, כולם בזמן סופות אבק ואירועי אבק. חמצני.

 

  חומרים מסוכנים

 ., לכולם תיקי מפעלעסקים המחזיקים חומרים מסוכנים 192במרחב האיגוד 

סיורים מחוץ לעיר. באיגוד קיימת רשימה  23-סיורים באשדוד ו 69מהם  ,סיורים 92 בוצעובמהלך השנה 

 מלאה של כל סוגי החומרים והכמויות המצויים בידי עסקים אלו.

טון פסולת מסוכנת לטיפול בנאות חובב. עיקר הפסולת פונתה  21,955עסקים בתחום האיגוד פינו השנה  9

 הקורנס, אדמה )אגן כימיקלים( ופז"א.משלושת המפעלים: 

 .2020 אירועים בשנת 21-אירועי חומרים מסוכנים, בהשוואה ל 12 במהלך השנה טיפלו כונני האיגוד ב

 כונני האיגוד השתתפו בתרגילים, הכשרות והשתלבו בהכנות הרשויות לשעת חירום.

צעו סיורים משותפים, עם גורמי במהלך ימי מבצע "שומר חומות" תוגברה כוננות החומ"ס באיגוד ובו

 החרום האחרים, במפעלים מסכני אוכלוסייה.

 

 חינוך והסברה

באיגוד קיים מרכז לחינוך סביבתי שפועל במסגרות פורמאליות, בלתי פורמאליות ובמסגרות קהילתיות 

חומרי למידה שונות. צוות המרכז מנחה ומלווה מוסדות חינוך שונים, מקיים השתלמויות וימי עיון, מפיק 

פסולת  זיהום אויר וסביבה בריאה,–והסברה ומקיים אירועים סביבתיים רבים. הפעילות במגוון נושאים 

למין הגיל הרך דרך  ,ועודוחופים, אנרגיה, מגוון ביולוגי, שמירה על חיות הבר ומיחזור, משאב המים, ים 

 בתי הספר ועד כלל הציבור.

 ולות קוראים לקבלת תמיכות.האיגוד מסייע לכל הרשויות בהגשת ק

 

 

 

 



 

 ז
 

 

 

 

 

 

 

 נוספים הגישו מועמדותם להסמכה.  4 –גנים ירוקים וירוקים מתמידים ו  15 במהלך השנה הוסמכו

 .המשיכה והחלה פעילות חוץ גנית של גני דיונה תכנית הייחודית של גני יםה

ספר על יסודיים מתקיים בתי  ארבעהב הגישו בקשה להתקבל לתהליך ההסמכה.בתי ספר יסודיים  הבעש

 מיזם "ים כחול ירוק".

 וקידם את תפעול הפייסבוק והאינסטגרם. האיגוד המשיך לפתח חומרי הסברה ומערכי פעילות

 רבות, מגוונות וחדשניות. תבצל משבר הקורונה פותחו תכניות ופעילויות היברידיו

פעמי, במסגרתו הכין מסמכי הסברה  האיגוד שותף, יחד עם עיריית אשדוד, למהלך סביבתי בנושא חוף רב

 ולימוד, לכל שכבות הגיל.

 

 לחימה במזיקים

ק"מ. בוצע ניטור שוטף וקבוע  44 האיגוד מטפל בעיקר בערוצי  הנחלים הזורמים בתוך האיגוד באורך של

 בהתאם לממצאי הניטור הופעל קבלן ההדברה.

, למעט הצורך בהדברות רבות בנחל השנהבסה"כ נשמרה רמת מטרדי יתושים נמוכה באיגוד לאורך כל 

 מט"ש נשג"ב. –שורק, כתוצאה מפיצוצים בקו הביוב הראשי גדרה 

 למזיקים שונים.את פעילות הפרסום והגברת המודעות, בקרב הציבור הרחב, האיגוד הגביר 

נמצאו חמש משתלות  –)נא"ק(  נמלת האש הקטנה –תשומת לב מיוחדת הוקדשה למין הפולש החדש 

 עות בנא"ק.נגו

, האיגוד סייע בידי המשרד להגנ"ס בדגימות לזיהוי 2020בעקבות גילוי מין טרמיטים חדש בפ"ת, בשנת 

 מיני טרמיטים "רגילים" באשדוד.

להדברת יתושים בממשק הדברה בר קיימא, ושמירה על מיגון המינים הביולוגי, יושם  יהפרויקט הניסיונ

 ם רשות ניקוז לכיש שורק.יחד ע  השנה בכל שטח האיגוד בהצלחה

 

 ופעילות קהילתית מיחזור

 עלתה כמות הפסולת הביתית בגלל השהיה בבתים.  2021בשנת 

על הסכם עם חברת אקומיוניטי לטיפול בפסולת  חתומותמו"א חבל יבנה ומו"א נחל שורק מו"א ברנר, 

שאר הרשויות על הסכם עם חברת מאי לטיפול בפסולת אלקטרונית. חתומות גן יבנה וגדרה אלקטרונית. 

בסיוע האיגוד  נמצאות בתהליך של מו"מ עם אחת משני הגופים המוכרים לטיפול בפסולת אלקטרונית.

 ובתמיכת המשרד להגנ"ס, נערכו השנה יוזמות סביבתיות קהילתיות במרבית הרשויות החברות באיגוד.
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 נחל לכיש

ק"מ רטוב כל  3.3ק"מ, מתוכם קטע של  9.5של קטע נחל לכיש מגשר עד הלום ועד לשפך הים הוא אורכו 

ימות השנה. איגוד ערים עוקב אחר איכות המים, בקטע הרטוב, באופן שוטף. תוצאות הדיגום מתפרסמות 

 איכות המים טובה מאוד.  מידי שבוע באתר האינטרנט של האיגוד.

בעונת הקיץ איכות מי הנחל הייתה ירודה, ביחס לשנים  הגורמות לתוצאות חריגותמידי פעם יש תקלות 

החלה  2021.  גם באוקטובר 2021למאי  2020האחרונות, בשל זרימת קולחים ממאגרי חצור בין אוקטובר 

הזרמת קולחים ושוב צפויה ירידה באיכות מי הנחל. האיגוד היה הראשון להתריע, לתעד ולהודיע לגופי 

 יפה על המפגע. האכ

לבדיקת הרכב אוכלוסיית חסרי החוליות בנחל, ע"י אקולוג  יהאיגוד ביצע השנה שוב, סקר הידרו ביולוג

 מומחה.

השנה מוסד שיתוף הפעולה בין האיגוד ועיריית אשדוד לבין חוקרים במרכז המדעי לחקר הים במכללת 

 רופין )מכמורת( בחקר אסטואר הלכיש.

 בנחל לכיש.אושר השיט  2020בשנת 

 נערך דו"ח מסכם לבריאות הנחל, בעשור האחרון. 2020בשנת 

 

 סביבה חקלאית 

האיגוד דירי צאן.  לושהלולים וש 49 ,רפתות לגידול עגלים לבשר 11 –ו  רפתות חלב 17ברחבי האיגוד פועלות 

 כדין. - פועל להסדרת כל העסקים בתחום החקלאי ברישוי עסק

על רחף ריסוס מהדברת מזיקים וזוהי עדות להצלחת הטיפול והטמעת השנה לא התקבלה אף תלונה 

 המודעות לנושא בקרב החקלאים.

 האיגוד גילה אתר קומפוסט פיראטי בקידרון ופעל נמרצות לסגירתו.

 

 וחופש המידע פניות הציבור

וד. ( בתחום העיר אשד73%. מרבית הפניות )2020 בשנת 359פניות, לעומת  307במהלך השנה התקבלו 

מהפניות  51% – הנושאים העיקריים שמטרידים את הציבור הם: זיהום אוויר וריח, רעש, קרינה ופסולת

 בנושאי רעש והשאר בנושאים האחרים. 21%בנושאי זה"א וריח, 

 האיגוד ממשיך לתת מענה מקצועי ומהיר לפנים. פניות טופלו במסגרת חוק חופש המידע. שמונה

 

 סולת פ

 לא בער ולא גרם למפגעי ריח.  –במהלך השנה אתר "רתמים" נשמר במצב סטטי 

 מפגעי ריח.  וללאללא עשן  –במצב סטטי  אתר א.א. 

 בתחום האיגוד פועלות שלוש תחנות למיחזור פסולת בניין ואין אף אתר מורשה לסילוק פסולת יבשה.

 .2022במהלך שנת אתר "שריג" לפסולת יבשה אמור להתחיל לפעול 
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 קרקעות מזוהמות ומי תהום

 במסגרת חקירות קרקע ומעקב. ופרויקטיםסקרים  13במהלך השנה בוצעו 

פינויי בוצה ודיגומים מוודאים בבריכות החימצון הישנות בקבוצת שילר וגבעת ברנר הסתיימו. בריכות 

 החימצון הישנות בגבעת ברנר אף שוקמו.

 

 רישוי עסקים 
 מהבקשות התקבלו מאשדוד.  85%בקשות לרישיון עסק.  99טופלו במהלך השנה 

 סה"כ מספר הפניות והתפלגותן דומה לשנה שעברה. .Cטי יפר 61%
 

 רעש

האיגוד מטפל בתלונות מטרדי רעש הנגרמים ע"י מפעלים, עסקים, מוסדות ציבור ותחבורה ואינו מטפל 

  .מהן בעיר אשדוד 51פניות בנושא רעש,  69 פרטיים. במהלך השנה התקבלו גורמיםמברעש 

מבתים  11%בנושא מוזיקה ואירועים,  17%מהפניות היו בנושא רעש ממערכות מכניות בעסקים,  33%

פרטיים  וכארבעים אחוזים התפלגו בין פעילויות בעסקים, מוסדות חינוך, אתרי בניה ושיפוצים, גנרטורים, 

 כביש ותחבורה ואחרים.

 

 שפכים ומט"שים

 סקטורים שונים כדי לבחון את הבעיות ולקבוע יעדי טיפול. 15– האיגוד חילק את התעשייה ל

אסורים. בדו"ח יש  20%חריגים ו  18%היו תקינים,  62%הדיגומים, שנערכו בעסקים באשדוד  213מסך 

 התפלגות התוצאות דומה להתפלגות שנה שעברה. פרוט להתפלגות לכל סקטור.

 ה מט"שים  מקומיים.ארבעתקנים לטיפול בשפכים )מט"שים( גדולים ואזוריים ומ שלושהבשטח האיגוד 

 

 תכנון סביבתי

( 1לחוק התכנון והבניה חל שינוי באופן העבודה של מתכנן האיגוד בשלושה שלבים: ) 101בעקבות תיקון 

 275  –במהלך השנה בוצעו כ  ( ביקורת לאישור תעודת גמר.3) –( שלב בדיקת התכן ו 2שלב מסירת המידע. )

 . ברישוי באשדוד פעולות

: התחדשות עירונית באזור התעשייה הקלה באשדוד, תכנית לפיתוח אזור מגורים בין התכניות הבולטות

כמו כן, בשד' בני ברית צפון, תכנית להרחבת אזור התעשייה צפון בחלקו המזרחי ותכנית לכביש הרצל ג'. 

  ניות לתכניות מפורטות ולתכניות מתאר.נבדקו וניתנו הערות תכנו

 לאישור תכנית מתאר כוללנית לאשדוד.  םבשנה זו נמשכו הדיונים הסטטוטוריי

האיגוד בחן במהלך השנה, בקשות להיתרי בניה לעסקים ומחסנים העוסקים בחומרים מסוכנים, בהתאם 

 למדיניות התכנונית העירונית של עיריית אשדוד ואיגוד ערים.
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 האיגוד שותף לצוות התכנון של ניהול נגר עילי באשדוד.

 בגדרה. 17 –בגן יבנה ו  22, ות בשטח הוועדה המרחבית "שורקות"תכני 135במהלך השנה נבדקו כ 

 והוספו ארבע מפות חדשות. GISנמשך פיתוח שכבות נתונים במערכת ה 

 דוחות מדידת קרינה בלתי מייננת. 6נערכו  2021בשנת 
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 2021 בשנת איכות אוויר
 

 
 ויר.ו. נתוני המערכת לניטור א1
 

הכולל החלפת ציוד בכל התחנות, שיפוץ התחנות  ,שדרוג כללי 2015עברה בשנת באיגוד  אווירהמערכת לניטור 
בקרה  תחנות ניטור ומרכז 2021כללה בשנת יד בנימין(. המערכת גן יבנה ו)והחלפת מבנים של שתי תחנות 

 ע"פ הנחיות מנ"א עודכנו שמות חלק מהתחנות. ממוחשב.
  

 תחנות הניטור במרחב האיגוד. :1 'טבלה מס
 

 תחנות המופעלות על ידי האיגוד
 

  

מספר 
 סידורי

 מזהמים   שם התחנה
 נמדדים

 פרמטרים 
 מטאורולוגיים

 מיקום התחנה  
 

רחוב  -אשדוד  S,N,O,D2.5,BTX W,T,U,S אזור תעשיה קלה 1
 שלזינגר 

 ליד ביה"ס סיני S,N,D W גן יבנה 2
בית העלמין ליד  S,N W קבוצת יבנה מערב 3

 הישובי
בית ספר  –אשדוד  4

 רובע ט"ו /אופק 
S,N,O,D2.5 W,R  בית ספר  –אשדוד

 אופק ברובע ט"ו

בחלק הצפוני של   S,N,O D2.5,H2S W,T,U,R,S יד בנימין 5
 היישוב.

המים ליד מגדל    S,N,O,D2.5 בני דרום 6
 ואתר העתיקות

שדרות  -תחבורתית  7
 ירושלים

N,D2.5   אשדוד בית ספר
היובל, שדרות 

ירושליים פינת רח' 
 הרצל

פארק מוסד רפואי   N,D2.5 פארק נחל לכיש 8
  נחל לכיש

רחוב הנפט פינת   BTX א.ת צפוני  9
 רח' היוזמה

   

 
 פרמטרים מטאורולוגיים   מכשירי הניטור 

     

 S חמצנית-גופרית דו W  כיוון ומהירות
 רוח

 N תחמוצות חנקן  T טמפרטורות 

 O אוזון  U לחות 

 BTX אן קסילןובנזן טול  R גשם 

 D2.5   אבקPM2.5  S קרינת שמש 

 D10  אבקPM10    

 DT אבק מרחף כללי    
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שעתיים, יממתיים, חודשיים  ומעובדים לממוצעים באיגודנתוני הניטור מועברים מהתחנות למרכז הבקרה 

דו"ח אוטומטי עם פירוט פק ושעות. לאחר כל כיול מ 24ושנתיים. מערכת הניטור עוברת כיול אוטומטי אחת ל 

אחת  ,בנוסף(. דיגול)מידי יום הנתונים עוברים בדיקת אמינות תוצאות הכיול והתראות על תקלות אפשריות. 

הכיול  מלמדים על אמינות  את אמינות מערכת הניטור. ממצאי  לבדוקכדי גורם חיצוני,   ע"י  כיולמתבצע  לתקופה

הנחיות של  –עובדים לפי "הנחיות הממונה" מערך בקרת הנתונים מערכת הניטור ובהפעלת מערכת הניטור.  גבוהה 

ות. הבדיקה של הרשות מערך הניטור הארצי וכן עוברים מבדקי הסמכה תקופתיים על ידי הרשות להסמכת מעבד

 כוללת בדיקה פיזית של תחנות הניטור וצורת תיפעולן וכן בדיקה מנהלתית של נוהלי כיול הציוד, נוהלי דיגול

 2017)בחינת נכונות( הנתונים, צורת דיווח התוצאות וצורת גיבוי הנתונים. בחינת הסמכה נערכה בנובמבר שנת  

הרשות לתקן קיבל את אישור האיגוד עבר את הבחינות בהצלחה  .2021ובחינת הסמכה נוספת נערכה בינואר 

  .17025הסמכה לפי איזו 

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

 הסביבה / אתר מערכת הניטור הארצית לאיכות אוויר. הגנתלאגף איכות אוויר במשרד לבזמן אמת  מועברים 

 http://www.svivaaqm.net    :שכתובתומתעדכנים נתוני איכות האוויר באתר  חמש דקותאחת ל

 
 
 . ניתוח אירועי זיהום האוויר 2
 

 :2021הנתונים לשנת  סיכוםלמערכת הניטור של האיגוד ושעל פיהם נערך  הערכים הרלונטיים  :2טבלה מס' 
 

הערך  המזהם
 בחל"ב

הערך 
במיקרוגרם 

 למ"ק
מספר  זמן מיצוע

 חריגות מותר

 8 שעה 2SO 134 350חמצנית -גופרית דו
 4 יממה 50 19
  שנה 20 8

כלל תחמוצות חנקן 

XNO 
  חצי שעה 940 500
  יממה 560 298

 8 שעה 2ON 106 200חמצני -חנקן דו
  שנה 40 21 

 10 שמונה שעות 3O 71 140אוזון   

 18 יממה 2.5PM   37.5אבק דק   
  שנה  25 

  יממה 3.9 1.2 בנזן
  שנה 1.3 0.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svivaaqm.net/
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  .2021לשנת  ערכי אי הודאות למכשירי הניטור:  3טבלה מס' 
 
 

 תחנות

אי וודאות 
מורחבת 
יחסית ל 

NO, 
NO₂ 

אי וודאות 
מורחבת 
יחסית ל 

SO2 

אי וודאות 
מורחבת 
יחסית ל 

O3 

אי וודאות 
מורחבת 
יחסית ל 

 בנזן

אי וודאות 
מורחבת 
יחסית ל 

 טולואן

אי וודאות 
מורחבת 
יחסית ל 

 אבק

אזור תעשייה 
 32.9 22.3 14.2 8.0 14.7 10.0 קלה

 32.9       14.9 10.3 גן יבנה
קבוצת יבנה 

         14.2 10.3 מערב

 32.9 11.1 10.0 7.7 14.3 10.1 טו החדשה

 32.9     7.9   10.4 יד בנימין

 32.9     8.6 14.3 9.8 בני דרום

 32.9       14.2 10.1 פארק לכיש

 32.9         10.7 שדרות ירושליים

 
 

 .2021סיכום נתוני הניטור לשנת ותרשימים לת אולהלן טבל
 

 .2021בשנת  חמצנית שנמדדו בתחנות השונות-: ערכי הגופרית הדו4 'טבלה מס

   SO2 חמצנית-דו גופרית 
 ממוצע תחנה

)מ.  שנתי
 מ"ק(

 שעתי ריכוז
)מ.  מירבי

 מ"ק(

 ריכוז
 יממתי

)מ.  מירבי
 מ"ק(

זמינות 
 שנתית

 באחוזים

 98.9 18.6 46.11 4.45 קלהאזור תעשיה 
 90.14 10.74 81.48 3.67 פארק לכיש

 99.18 18.08 165.58 4.45 בני דרום
 95.34 14.93 64.45 4.45 יבנה גן

 98.08 9.96 51.35 4.72 קבוצת יבנה מערב
 98.63 10.48 46.11 4.45 תחנת ט"ו החדשה

  50 350 20 סביבה ערך
  4 8 התקן מעל מותר ערכים מספר

 
 .חמצנית-התקן לגופרית דו לים מערועיא לא נמדדו 2021בשנת 
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 :1תרשים מס' 
 

 
 

 כתוצאה מהמעבר של המפעלים השונים לשרפת גז טבעי בעיקר חמצנית פחתו במהלך השנים -ריכוזי הגופרית הדו

 מחובריםבאזור הגדולים כל המפעלים  2021 בשנת ושימוש במזוט דל גופרית במפעלים אחרים.( )חח"י, פז"א, אגן

 הריכוזים שעדיין נמדדים מקורם  מפליטות מתהליכים במפעלים ויתכן וגם מאוניות שבנמל. טבעי.לגז 

 
 

  .2021בשנת  תחמוצות החנקן שנמדדו בתחנות השונותכלל : ערכי 5 'טבלה מס

 NOX  כלל  החנקן תחמוצת 

 שנתי ממוצע תחנה
 (מ. מ"ק)

 חצי ריכוז
 מירבי שעתי

 )מ. מ"ק(

 יממתי ריכוז
 )מ. מירבי

 מ"ק(

זמינות 
שעתית 
 באחוזים

 100 106.22 548 26.7 אזור תעשיה קלה

 97.53 84.04 239 19.74 בני דרום

 94.25 83.66 240 24.1 יבנה גן

 97.26 69.94 214 18.4 קבוצת יבנה מערב

 99.73 75.58 237 18.05 בנימין יד

 98.63 69.37 195 13.16 רובע ט"ו החדשה

 95.89 117.31 404 28.58 שדרות ירושלים

 96.99 92.31 552 22.9 פארק נחל לכיש

  500 940 אין ערך סביבה ערך

 של תחמוצות חנקן.לא נמדדו חריגות  או ארועים מעל התקן  2021בשנת 
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 :2רשים מס' ת

 
משרפת דלק  גם כמות ניכרת מתחמוצות אלו נפלטת .מקור תחמוצות החנקן בשרפת דלקים ותהליכי ייצור בתעשיה

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

 . ייםמרכז

השינויים בריכוזי תחמוצות החנקן  נובעים ממעבר מפעלים לשרפת גז טבעי ושיפורים במבערים שלהם 

יה במספר כלי הרכב ובנשואה שלהם עלולים להגדיל עלו התעשימפעלי תוספת  ומשיפורים בפליטות מכלי הרכב. 

  את הריכוזים בסביבה. 

 חמצני-חנקן דו ערכי
 

 . 2021שנמדדו בתחנות השונות בשנת חמצני -דו: ערכי תחמוצות החנקן 6טבלה מס' 

 NO2  חמצני-דו חנקן 

 שנתי ממוצע תחנה
  )מ. מ"ק(

 שעתי ריכוז
 )מ. מ"ק( מירבי

 שעתיתזמינות 
 באחוזים

 99.51 141.56 18.61 קלה עשיהתזור א

 97.67 107.91 15.98 בני דרום

 95.27 91.56 15.42 יבנה גן

 97.41 85.35 14.85 קבוצת יבנה מערב

 98.78 99.64 13.72 בנימין יד

 98.06 123.14 10.72 רובע ט"ו החדשה

 96.53 152.09 20.3 שדרות ירושלים

 97.15 136.86 16.73 פארק נחל לכיש

  200 40 סביבה ערך

  8 התקן מעל מותר ערכים מספר
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 חמצני.-לא נמדדו חריגות  או ארועים מעל התקן לחנקן דו 2021בשנת 
 

 3תרשים מס' 

 

 

 גם כמות ניכרת מתחמוצות אלו נפלטת .בשרפת דלקים ותהליכי ייצור בתעשיהחמצני -הדומקור תחמוצות החנקן 

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

חמצני משתנה בהתאם למיקום התחנה ביחס לכבישים ראשיים, ביחס -ריכוז החנקן הדו. ייםבסמוך לצמתים מרכז

 ה והתעשיה.לתעשיה ובהתאם למגמות רב שנתיות של הפחתת פליטת תחמוצות החנקן מהתחבור

 היתה ירידה כתוצאה מהסגרים בזמן התפשטות נגיף הקורונה והפחתה בעיקר בפעילות התחבורתית. 2020בשנת 

 

 

 אוזון ערכי

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

יכוז החומרים בריכוז תחמוצות החנקן ובר שינויבריכוז האוזון מצביע על  שינוי כימיות ופוטוכימיות באטמוספרה. 

 המהווים מזהמי בסיס ליצירת האוזון.האורגניים שבאוויר, 
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 2021בשנת  ערכי האוזון  שנמדדו בתחנות השונות :7 'טבלה מס

 
O3 אוזון 

 ממוצע תחנה
)מ.  שנתי

 מ"ק(

 שמונה ריכוז
)מ.  מירבי שעתי

 מ"ק(

מספר אירועים 
מעל הערך של 

 מ. מ"ק 140

זמינות שעתית 
 באחוזים

אזור תעשיה 
 קלה

57 173 12 99.63 

 99.18 2 163 61.9 בני דרום
 99 2 149 56.6 בנימין יד

רובע ט"ו 
 החדשה

68 167 0 97.81 

   140 אין ערך סביבה ערך
  10  התקן מעל מותר ערכים מספר

 

  :4תרשים מס' 
 

 

 

 דק אבק ריכוזי

חלקיקי מלח מהים( מדבר ואבק )במרחב האיגוד מספר מקורות לאבק וחלקיקים. חלק מהמקורות הינם טבעיים 

בדרך כלל עיבוד חקלאי וכד'(.  תעשיה, שינוע מחצבים, סלילת כבישים, עבודות בניה,)וחלקם מעשה ידי האדם 

 סופות אבק.מספר הימים בהם היו מנובע השינויים בריכוזים בין השנים מקור 
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  .2021בשנת  שנמדדו בתחנות השונות   PM 2.5    הדקהאבק ריכוזי  :8מס' טבלה 

   הריכוזים במיקרוגרם למטר מעוקב.

PM2.5     עדינים נשימים חלקיקים 

 שנתי ממוצע תחנה
(µg/m3) 

 יממתי ריכוז
 מירבי

(µg/m3) 

מספר 
 מעל ארועים
 מהערך

 היממתי

זמינות יממתית 
 באחוזים

 100 31 85.5 15.8 אזור תעשיה קלה

 98.9 39 78.9 16.8 בני דרום

 95.62 32 82.2 15.9 גן יבנה

 98.63 46 91 17.5 רובע ט"ו החדשה

 95.62 36 74.4 16.9  שדרות ירושלים

 95.62 36 91.4 16.3  פארק נחל לכיש

 97.26 33 73.7 15.9 יד בנימין 

   37.5 25 סביבה ערך

  18  התקן מעל מותר ערכים מספר

 . נרכש מכשיר חדש.בגלל תקלה מתמשכת זמינות נמוכה * 

 
 אבק.ואירועי כולם בזמן סופות היממתי, ארועים מעל התקן  מספרבתחנות נמדדו  2021בשנת 

 
   :5תרשים מס' 
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 ריכוזי בנזן.: 9מס' טבלה 
 

 בנזן
 ממוצע תחנה

 שנתי
(µg/m3) 

 ריכוז
 יממתי
 מירבי

(µg/m3) 

מספר 
 ארועים

 מהערך מעל
 היממתי

זמינות יממתית 
 באחוזים

 92.05 0 2.73 0.7 אזור תעשיה קלה
 89.59 0 2.61 0.78 רובע ט"ו החדשה

 79.73 0 1.25 0.35 קבוצת יבנה מערב 
   3.9 1.3 סביבה ערך
  7  התקן מעל מותר ערכים מספר

 

 

במסופי טעינה, בתחנות דלק, במפעלי תעשיה  דלקים קלים כגון בנזיןמקורו בנידוף , הידוע כחומר מסרטן, הבנזן

 הניטור הרציף למזהם זה החל רק בשנים האחרונות.  בשרפות פסולת ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 . היתרי פליטה4

 אוויר נקי, )חוק  המשרד להגנת הסביבה מוציא למפעלים הגדולים היתרי פליטה מכוח חוק אוויר נקי

באשדוד. בהתאם לחוק כל  10מהם  ,להם יש היתריםגדולים  מפעלים וגופים 140בישראל כ   ( 2008 -התשס"ח

מקבל הנחיות פרטניות לפעולות שעליו לנקוט להפחתת פליטת המזהמים לאוויר וכן ערכי או גוף מפוקח מפעל 

. המשרד להגנ"ס האיגודפליטה לכל ארובה ולכל מקור אחר שבמפעל. הפיקוח על החוק נעשה ע"י המשרד בשיתוף 

  מפעיל הליכי אכיפה במידה ונדרש.

 

 : מפעלים באשדוד להם היתרי פליטה 10טבלה 

 

 שלב בהיתר פעילות המפעל 

 היתר בתוקף. זיקוק נפט בתי הזיקוק .1

 היתר בתוקף.  מיחזור גרוטאות ברזל יהודה פלדות .2

 היתר בתוקף. מיחזור מצברי עופרת הקורנס .3

 מ.י.ש .4
טיפול בשפכים ונוזלים 

 שומניים
 היתר בתוקף.

 היתר בתוקף. ייצור חומרי הדברה אגן .5

 היתר בתוקף. ייצור שמנים וחלבוני סויה סולבר  .6

 היתר בתוקף. ייצור חשמל "אשכול"תחנת כוח  .7

 היתר בתוקף. ייצור חשמל "אשדוד אנרגיה"תחנת כוח  .8

 מדחסי גז בנובל אנרג'י .9
נצילות ההולכה של שיפור 

 מערכת הגז הטבעי

המדחסים מושבתים  .מוקפאהיתר 

 לחלוטין

 היתר / תנאים בתוקף. פעילות נמלית נמל אשדוד .10

 ייצור חשמל תחנת הכוח "אתגל" 11
 התחנה בהליכי הקמה. 

 .  בהליכים היתר

 

 יעדים . 8

 . המשך הפיקוח על עמידה בתקנות חוק אוויר נקי והיתרי פליטה למפעלי התעשיה ותחנות הכוח.1

 וע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה.   ISO 17025. המשך תיחזוק תחנות הניטור בהתאם לתקני 2

 אוויר נקי.שאינם נכללים בחוק , ולמפעלי תעשיה שונים והמשך הפיקוח על עסקים. עדכון תנאים ברשיון עסק 3

 הסברה בנושא השפעות חימום באמצעות קמינים ויישום חוקי העזר. . 5

 .ושינויי אקלים . הסברה ופעילויות בנושא ההתחממות הגלובאלית6
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  חומרים מסוכנים
 

מפעלי תעשייה ועסקים שמייצרים, משתמשים ומשנעים מאות אלפי טונות של חומרים  192במרחב האיגוד 

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 

חומרים מסוכנים, בחינת ושינוע של חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת בכדי למנוע אירועים בהם מעורבים 

העמידה בתנאי היתר הרעלים ורישיון העסק. האיגוד ועיריית אשדוד ממשיכים ביישום המדיניות העירונית 

 בחומרים מסוכנים.

ע"י מתן מענה מקצועי באמצעות צוות  ,באירועי חומ"ס ואירועים סביבתיים ומזעור השלכותיהם ,האיגוד מטפל

השתלבות עם  תוך,הנקראים לשטח בעת אירועי חומ"ס ואירועים סביבתיים ,נה( ימים בש 365שעות,  24כוננים )

  שאר כוחות ההצלה.

 

 נושאים שטופלו במהלך השנה 

 מעקב ופיקוח אחרי שימוש, אחסון ושינוע חומרים מסוכנים.

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

 המפעלים בשטח האיגוד בעת חירום.פיקוח על הערכות 

 היתרי בנייה ואישורים למתחמים עם חומרים מסוכנים.

 קרי סיכונים ותסקירי השפעה על הסביבה.בדיקת ס

  סולת רעילה משטח האיגוד. פפינוי פיקוח על מעקב ו

 חומ"ס ובאירועים סביבתיים. הגברת מוכנות כונני האיגוד לטיפול באירועי 

 

 שימוש, אחסון ושינוע חומרים מסוכנים    מעקב ופיקוח אחרי

מסוכנים. העסקים כוללים:  על העסקים המחזיקים בחומרים ומעקב באופן שוטף פיקוח ,איגוד ערים מבצע

מפעלים, מסופי מטען ותפזורת, מחסני ערובה, מסופי דלקים, בתי קירור, מפעלי ייצור והמכלה, בריכות שחייה, 

 192 ישנם בקשה לחידוש/הנפקת היתר רעלים. בתחום האיגודחון בלמן הסיורים חלק  מטרת מתקני הכלרה ועוד.

מחוץ לאשדוד.  58-באשדוד ו 134רעלים בתוקף )או בתהליך לקראת הנפקת היתר(:  היתרי המחזיקים עסקים

היתרי רעלים חדשים. בהתאם לתקנות החומרים המסוכנים )אמות מידה לקביעת תוקף  6אושרו  2021בשנת 

 רמות:  3-( היתרי הרעלים מחולקים ל2003היתרים התשס"ג 

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

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

 .קטן סיכון מהווה האמורים הקריטריונים פי שעל מסוכנים בחומרים עיסוק - C רמה
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על פי קריטריונים של מהות הפעילות, סוג וכמות ת הסביבה סיווג המפעלים לדרגות מבוצע ע"י המשרד להגנ

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

 שנים. C – 3שנתיים, רמה 

 פיקודלכיבוי אש והצלה, ל, להגנת הסביבהמשרד ללכל סיור נכתב דו"ח סיור המופץ למחזיק החומ"ס הרלוונטי, 

ממצאים  הרשימת את ואיכות הסביבה(. דו"ח הסיור מכיל   רשות המקומית )מחלקת רישוי עסקיםלהעורף ו

דרישות )במידת הצורך( לתיקון הליקויים שנמצאו בסיור, בלוח זמנים מסוים. לאחר תום תקופת הזמן הו

 סיור נוסף לבחינת המצב.  נערך בעסק, שנקבעה לתיקון הליקויים 

תהליך של לו מתקן את הליקויים והוא מפר את תנאי היתר הרעלים ורישיון העסק, מתבצע  במידה והעסק לא

התראה ושימוע )לפני החלטה בדבר הוצאת צו סגירה מנהלי או נקיטת פעולות משפטיות( במחלקת רישוי עסקים 

 של הרשות המקומית ו/או במשרד להגנת הסביבה. 

והתפלגות העסקים סקים מחזיקי החומ"ס באשדוד ומחוץ לאשדוד מפרטות את רשימת הע 3-, ו2, 1טבלאות מס' 

סיורי חומ"ס, מתוכם  92, בוצעו ע"י האיגוד 2021בשנת  לפי האזורים וסווג היתר הרעלים בתחום פעילות האיגוד.

סיורים מחוץ לאשדוד. יש לציין כי לאיגוד רשימה מלאה של כל סוגי החומרים והכמויות  23-סיורים באשדוד ו 69

 המצויים בידי עסקים אלו. הנתונים לא מפורסמים מטעמי ביטחון. 

 

 העסקים מחזיקי החומ"ס באשדוד. רשימת :1' מס טבלה

 אזור סיווג מהות העסק שם המפעל

 צפוני B תמרוקים אחסון,ייצור א.ל. ארמן יצור תמרוקים בע"מ

 צפוני C מוצרים לבניה מתועשת אגן מפעלי הנדסה בע"מ

 כבדה C יבוא ומסחר ללא אחסון אדל ברכות שחיה בע"מ

 צפוני C מתקן לטיפול בשפכים מט"ש -אדמה אגן 

 צפוני A ייצור ושיווק כימיקלים אדמה אגן ארומה בע"מ

 צפוני A ייצור ושיווק כימיקלים אדמה אגן בע"מ

 צפוני A איחסון חומ"ס מרכז לוגיסטי -אדמה אגן בע"מ 

 עורף הנמל A מסוף מטענים ימאים -אוברסיז קומרס בע"מ 

 עורף הנמל A מסוף מטענים תל מור -אוברסיז קומרס בע"מ 

 צפוני A מסוף מטענים אשדוד -בע"מ  1985אורשר מחסני ערובה 

 צפוני A וחלוקה של חשמלהפקה, תמסורת  אשדוד אנרגיה -אזום בע"מ 

 עורף הנמל C שינוע חומרים מסוכנים בע"מ 1995אייל מטענים והשגחה 

 צפוני C הובלת חומרים מסוכנים אל אעסם סלימאן

 רובע ג' B תעשיות אלקטרוניות אלת"א מערכות בע"מ
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 אזור סיווג מהות העסק שם המפעל

 עורף הנמל A אחסון מכולות ואיזוטנקים ריקים אמקו ים בע"מ

 צפוני C תמרוקיםייצור  אן.ק.ס מעבדות

 רובע ח' C בית חולים אסותא מרכזים רפואיים בע"מ

 כבדה A חניון למיכליות גפ"מ ושינוע אפרים בורשטין ושות' בע"מ

 צפוני B מחזור שמן משומש (1991אקולין נכסים והשקעות )

 צפוני C הובלת פסולת רעלים ארגון נהגי יבנה וגדרות בע"מ

 צפוני A התפלת מי ים אשדוד התפלה תפעול בע"מ

 עורף הנמל A מסוף מטענים אשדוד טרמינל פ.ל בע"מ

 צפוני C בידוד צנרת ב.פ בידוד פרוייקטים בע"מ

 צפוני C ייצור קוסמטיקה בוקו אס.ואי מעבדות קוסמטיקה בע"מ

 צפוני C ייצור חומרי חיטוי ביו פורט

 רובע א' C בית אבות סי.אר.וי. בע"מ -בית הדר  -בית אבות 

 מיוחד C בית חולים אשדוד -בית חולים אסותא 

יצור מסגרות אלומיניום וציפוי  תעשיות אלומיניום בע"מ -בליינדס 
 צפוני C זכוכית

 צפוני B חיטוי עץ ברותים תעשיות עץ בע"מ

 רובע י"ב C בריכת שחייה בריכת י"ב

 מרינה C בריכת שחייה רח' אגוז -בריכת שחיה 

 עורף הנמל C פריאון -בית קירור  קירור ואחסנה בע"מג. דניאל 

 צפוני C פריאון -בית קירור  ג. עופר ייצור ושיווק בשר בע"מ

 צפוני C ייצור ושווק גבינות גבינות הכפר בע"מ

שרותי אחסון ואריזה של חומרי  גדות אגרו בע"מ 
 עורף הנמל A הדברה

 צפוני B מוגמריםאחסנה וניפוק דלקים   גלילות  גדות פי

 עורף הנמל C פריאון -בית קירור  גול סחר בע"מ

 סיטי C מסחר ברעלים גולד אנרג'י

 סיטי B אחזקה מכוני מים ד.ש מתן שרותים ואחזקה בע"מ

 צפוני C מסחר סיטוני בדלקים ד.ש.מ.ח בע"מ

 עורף הנמל C גידול דגים דג ישראל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
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 אזור סיווג מהות העסק שם המפעל

 צפוני B ייצור חומרי ניקוי ( בע"מ1998כימיקלים )דורית 

 כבדה C בריכת שחייה דרך המים 

 רובע ב' C מעבדה המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

 עורף הנמל A בית קירור הנגב והערבה חב' להובלה בע"מ

 כבדה C בית קירור הפצה איכות הטרי והקפוא בע"מ

 צפוני B מצברי עופרתמחזור  הקורנס מפעלי עופרת בע"מ

 צפוני A מסוף מטענים הרן שינוע מטענים בע"מ

 צפוני C אחסנת חומ"ס 9היציקה  -הרן שינוע מטענים בע"מ 

 צפוני B שינוע חומ"ס ופסולת מסוכנת ח. המפרץ סחר והשקעות

 צפוני B אחסון אריזה ושיווק כימיקלים ח.מ. כימילב בע"מ

 צפוני B דלקהובלת  חברה להובלת דלק בע"מ

 צפוני A תחנה לדחיסת גז טבעי חברת דלק גז

 כבדה C אחסון חומרים מסוכנים אתר לוגיסטי -חברת החשמל 

 עורף הנמל A הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל תחנות הכח אשכול -חברת החשמל 

 עורף הנמל C בריכת שחייה חופית החברה העירונית לתיירות

 צפוני A ייצור וערבוב שמנים לתעשיהאיסוף,  חי הפצה בע"מ

 צפוני B ייצור ברזי מתכת חמת ארמטורות ויציקות בע"מ

 צפוני C ייצור מוצרי מזון ( בע"מ2006טחנות קמח דגן )

 רובע א' C בריכת שחייה ווסט -טמרס נופש )אשדוד( בע"מ 

 צפוני A ציוד ותכשירים לטיפול במים טרייטל הנדסה כימית בע"מ

 צפוני C שיווק חומרי ניקוי הראון תעשיותי. 

 צפוני C ייצור תמרוקים י.ב. טכנולוגיות אריזה בע"מ

 צפוני B מפעלי ייצור מטילי פלדה  יהודה פלדות בע"מ

 צפוני C מחזור ועיבוד מתכות יהודה פלדות בע"מ המצפן

 צפוני C חיתוך וכיפוף פלדה ורשתות לבניין יהודה רשתות פלדה בע"מ

 צפוני A עיבוד והולכת גז טבעי  מתקן קליטת גז חופי -תטיס בע"מ  ים

 צפוני C שווק לחנויות חומרי בניין ומפעלים יעד כימיה בע"מ
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 אזור סיווג מהות העסק שם המפעל

 צפוני C עיבוד מתכת יקיר לוטם עיבוד מתכת בע"מ

 צפוני C שינוע חומרים מסוכנים ישקה הובלות בע"מ

 כבדה C עיבוד ועישון דגים ישרגל מטרמן

ייצור תכשירים לטיפול במתכת  י. נגו בע"מ -הנדסה כימו 
 צפוני B וחומרי ניקוי

 צפוני A שיווק אחסנה והובלת כימיקלים ( שיווק כימיקלים בע"מ2005כימיכלור )

 צפוני C מכונאות רכב כלמוביל בע"מ

 קלה C הפצת ציוד טכני ל.ד. הפצת ציוד טכני בע"מ

 צפוני C פריאון -קירור בית  64המדע  -לוגיסטימן ג.ר בע"מ 

 עורף הנמל A אחסון והובלת חומרי הדברה לוכסמבורג תעשיות בע"מ

 צפוני B מתקני טיפול בשפכים 10החרושת  -בע"מ  1986מ.י.ש שווק וסחר 

טיפול בחומרי פסולת מסוכנת  9מ.י.ש שיווק וסחר החרושת 
 צפוני B וסילוקם

בחומרי פסולת מסוכנים  טיפול מ.ש.א. מטענים שינוע ואריזה בע"מ
 צפוני B וסילוקם

ייצור ושיווק חומרי אריזה, תעשיה  מ.ש.ק אלמור בע"מ
 צפוני C וחקלאות

 כבדה C יבוא והרכבה של ציוד רפואי נשימתי מדוקס בע"מ

 צפוני C מט"ש אשדוד ג'י.אי.אס.תפעול מתקנים -מט"ש אשדוד 

 צפוני C יבוא ומסחר ברעלים מטאל פיניש

 כבדה C ייצור מוצרי מזון )ג.ש(תעשיות מזון שותפות מוגבלתמיטב 

 עורף הנמל C יבוא חומרים לצורך תעשיית היין מיכאל לרר

 קלה C מכבסת ניקוי יבש מכבסת חיש צח

 קלה C מכבסה מכבסת קריסטל

 עורף הנמל A מסוף מטענים מכולנוע תובלה בע"מ

 רובע ט"ו C שחייהבריכת  מלונות פתאל בע"מ לאונרדו פלאזה 

 רובע ח' C שינוע חומ"ס ממן עסקים בע"מ

 עורף הנמל A מסוף מטענים בע"מ 207מסוף 

 עורף הנמל A מסוף מטענים מסוף מילניום אשדוד

הובלה ברכב שירותי אחסנה  מפעלי תובלה בע"מ אשדוד
 צפוני C ולוגיסטיקה

 צפוני C אחסון ושינוע מצברים מצבר העיר



  

16 

 

 אזור סיווג מהות העסק שם המפעל

מסחר בחלקי חילוף ואביזרים לכלי  ואטובוסים בע"ממקס משאיות 
 צפוני C רכב מנועיים

מסחר סיטוני בכימיקלים, ללא  מקסימה גזים מיוחדים ומערכות בע"מ
 צפוני C אחסנה

 צפוני A ייצור ושווק גזים מקסימה המרכז להפרדת אוויר

 רובע ו' C בריכת שחייה מתנ"ס בית לברון 

 קלה C שינוע חומ"ס נוגה הובלה ואספקה

 צפוני B עיבוד וחטוי עץ ניאור תעשיות עץ בע"מ

 עורף הנמל A נמל אשדוד נמל אשדוד

 כבדה B ערכות לדיאגנוסטיקה רפואית סביון דיאגנוסטיקה בע"מ

 רובע ב' C בריכת שחייה סוואט סטאר

 סיטי C בריכת שחייה סוויפט סביונים מכוני כושר בע"מ

 כבדה C יצור חלבון ומוצריו בע"מ סולבר מוצרי חלבון

 קלה C הדברה תברואית חומרי הדברה -עיריית אשדוד 

 רובע ב' C בריכת שחייה בריכה לימודית -עירית אשדוד 

 רובע ח' C בריכת שחייה בריכת שחיה חרצית  -עירית אשדוד 

 רובע ב' C בריכת שחייה בריכה טיפולית -עירית אשדוד 

 רובע י"א C בריכת שחייה עמותת בריכת כנורות

 סיטי C בריכת שחייה עיריית אשדוד -פארק עירוני 

 צפוני A יצור מוצרי נפט מזוקק פז בית זיקוק אשדוד בע"מ

ייצור רכיבים אלקטרונים ומעגלים  פי.סי.אל אלקטרוניקס בע"מ
 צפוני B מודפסים

 כבדה C ייצור משקאות פיירואטר בע"מ

 כבדה A בית קירור חירוןפרי אור בע"מ קירור 

 עורף הנמל A מסוף מטענים פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ

 צפוני C פריאון -בית קירור  פריזלוגיסטי בע"מ

 צפוני A מסוף מטענים קבוצת גולד בונד בע"מ 

 רובע ה' C ניקוי יבש קלין סק בע"מ

 צפוני B אחסון חומרי הדברה רגב הדברת מזיקים בע"מ

 קלה C יצור חומרי ניקוי יצור כימיקלים ר.ר.י. בע"מרוז 
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 אזור סיווג מהות העסק שם המפעל

 עורף הנמל A אחסון ושינוע גופרית מסוף הגופרית -רותם אמפרט נגב בע"מ 

 עורף הנמל A אחסון חומצה זרחתית נמל אשדוד -רותם אמפרט נגב בע"מ 

 עורף הנמל C אשדוד -תחנת מיון רכבות  רכבת ישראל

 רובע י"ז  C בריכת שחייה ש.א.א.אחזקה

 צפוני B הובלת פסולת ומיון לפסולת מתכת ש.ח. הובלות בע"מ

 רובע ד' C מסחר ושינוע חומ"ס ש.י שדי הובלות וסחר בע"מ 

 כבדה B הובלת חומ"ס עפר הובלה ועבודות עפר ואבן בע"מ-שא

 צפוני C מסחר ללא אחסון ( בע"מ2009שחר יובל סחר פל )

 סיטי C אחסון חומרי חיטוי אשדוד -שירותי בריאות כללית 

 קלה B אחסון כימיקלים ושמן משומש בע"מ 2000שמני גיא אשדוד 

 צפוני A חניון גפ"מ ושינוע חומ"ס ( בע"מ1993שפר את אלי לוי )

 צפוני A שינוע תזקיקים תשתיות נפט ואנרגיה קמ"ד אשדוד

 

 

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

 רשות סיווג מהות העסק המפעלשם 

 C מסחר סיטוני בכימיקלים אהרון זגמן בע"מ

 ברנר

 C הדברה וריסוס חקלאי ארדיטי שירותי הדברה ותברואה בע"מ

 C יבוא ומסחר כימיקלים באד השבחה בע"מ

 C בריכת שחייה בריכת שחיה -בית אלעזרי 

 C בריכת שחייה גבעת ברנר

 C תשומות חקלאיותשיווק  קדרון -הגרעין 

קולחי ברנר אגודת מים  -מט"ש ברנר 
 C הספקת מי קולחין להשקיה שיתופית חקלאית בע"מ

 C אחסון חומ"ס סופר לוג'יסטיקס בע"מ

 C מכון טהור מים מט"ש ברנר -פלגי מים בע"מ 

 A בית קירור פרדס מוצרי הדר בע"מ
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 רשות סיווג מהות העסק המפעלשם 

 C לרכבייבוא מכוניות וחלפים  צ'מפיון מוטורס בע"מ

 C בריכת שחייה קבוצת שילר ברנר

 C בריכת שחייה בריכת שחיה -קדרון 

 C שיקומי-בית חולים גריאטרי בית חולים הרצפלד
 גדרה

 C בריכת שחייה בריכת שחייה -גדרה 

אורניתא בע"מ מרכז הידרותרפיה וחוויות 
 C בריכת שחייה מים

 גדרות
 C דפוסבית  אניה ד"ר ו. ריזה ובנו בע"מ

 C בריכת שחייה גדרות מועצה אזורית

 C אגודה לאספקת המים אגודה חקלאית שיתופית בע"מ -גן הדרום 

 C זיווד אלקטרוני אהרון יוסף ובניו תעשיות זיווד בע"מ

 גן יבנה

 C חיטוי עץ אורדילן יבוא ושווק בע"מ

 C בריכת שחייה חי בריכות ופרוייקטים

 C מסחר סיטוני בכימיקלים ללא אחסנה וסחר בע"מי.כ. יהלום יבוא 

 C חיטוי עצים ישקול סחר בע"מ

 A בית קירור מעדנות בע"מ

 C בריכת שחייה מרכז משען בע"מ )בית אפל(

 C בריכת שחייה מתנ"ס גן יבנה

 C בריכת שחייה קאנטרי גן יבנה

 C הובלת חומרים מסוכנים ר.מ.פ.ה שרותי הובלה בע"מ

 A מסוף מטענים בע"מ 1985אורשר מחסני ערובה 

 חבל יבנה

 A מסוף מטענים אשדוד בונדד מסופי מטען ומחסנים בע"מ

בני דרום מושב שיתופי של הפועהמ"ז 
 C מחסן גד"ש + הכלרה להתיישבות חקלאית

בני דרום מושב שיתופי של הפועהמ"ז 
 C בריכת שחייה להתיישבות חקלאית

 C בריכת שחייה בע"מ גבעת וושינגטון
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 רשות סיווג מהות העסק המפעלשם 

 C יצור מגבונים דינמיק תעשיות מגבונים בע"מ

 חבל יבנה

יבנה קבוצת הפועל מזרחי להתיישבות 
 C בריכת שחייה בריכת שחייה -שיתופית בע"מ 

יבנה קבוצת הפועל מזרחי להתיישבות 
 C הדברה וריסוס חקלאי הדברה -שיתופית בע"מ 

להתיישבות יבנה קבוצת הפועל מזרחי 
 C גידול בעלי חיים מדגרייה -שיתופית בע"מ 

יבנה קבוצת הפועל מזרחי להתיישבות 
 C מכבסה מכבסה -שיתופית בע"מ 

יבנה קבוצת הפועל מזרחי להתיישבות 
 C ייצור מזון מוכן לבע"ח מכון תערובת/מרכז מזון -שיתופית בע"מ 

יבנה קבוצת הפועל מזרחי להתיישבות 
 רפת -בע"מ שיתופית 

 C רפת

כד בני דרום אגודה שיתופית חקלאית 
 C מפעל שימורים בע"מ

 C מחלבה מחלבת י. מרדכי בע"מ

 C חיטוי מי קולחין מי גדרות

 B שינוע חומרים מסוכנים משרד הובלה חוף אשדוד

 C בריכת שחייה ניר גלים 

 C אחסון חומ"ס בתפזורת סורפול כמיקלס בע"מ

 C עיבוד פירות וירקות ועיבודם יבנה מוצרי מזון בע"מקבוצת 

 C רפת רפת מושב ניר גלים

 C חברה לפיתוח ויצור זרעים אגרידרה זרעים וחקלאות בע"מ

 נחל שורק

 גז מרכז ג.י. בע"מ
אחזקה, אחסנה, אריזה, גפ"מ, 

העברה, מסחר, ניפוק, שיווק, שימוש, 
 שינוע חומרים מסוכנים 

A 

 C איגום ומכירת מי קולחין חיים אגש"ח בע"ממאגרי חפץ 

 C מחסן חומרי הדברה  מושב שיתופי-משק יסודות

 C בריכת שחייה מתנ"ס נחל שורק 

 C בריכת שחייה ע.ד. אפיקי מים חיים בע"מ

 C ייצור ושיווק מגבונים לחים בלבד ( בע"מ2014פאלאס תעשיות נטו )

 C מט"ש נשגב נשגב(שטאנג בניה והנדסה בע"מ )מט"ש 

שיאון חברה ישראלית להזרעה מלאכותית 
 C הזרעה מלאכותית -בע"ח  וטיפוח בע"מ
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 התפלגות העסקים ברשויות האיגוד. :3' מס טבלה

 רשות
 סווג היתר רעלים

 סה"כ
A B C 

 13 12 0 1 מועצה אזורית ברנר

 2 2 0 0 גדרה

 4 4 0 0 מועצה אזורית גדרות

 10 9 0 1 גן יבנה

 20 17 1 2 מועצה אזורית חבל יבנה

 9 8 0 1 מועצה אזורית נחל שורק

 22 7 0 15 עורף הנמל

 13 9 2 2 אזור תעשייה כבדה

 7 6 1 0 אזור תעשייה קלה

 68 32 19 17 אזור תעשייה צפוני

 24 22 2 0  רובעים - אשדוד

 192 128 25 39 סה"כ

 

 

 נוהל חירום  /תיקי מפעל

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

 (. 100%עסקים באשדוד )ל 134 כםמתושתיקי מפעל/נוהלי חירום מעודכנים   192

 

  תרגולות חומ"ס בעסקים

מפעלי, רשות ארצית לכיבוי והצלה, תרגולות חומ"ס יחד עם צוות חירום  3-כונני האיגוד השתתפו ב 2021בשנת 

  מגן דוד אדום, משטרת ישראל ופקע"ר.

 

 כונני סביבה  השתלמויות 

כונני האיגוד עברו קורס להכשרת כונני סביבה שהועבר ע"י משרד להגנת הסביבה. הועברו  2021במהלך שנת 

 ועוד.שפכים, אוויר, קרקעות מזוהמות, רעש חומרים מסוכנים, מספר נושאים ביניהם: 
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   בניידת החומ"ס וסביבה חומ"ס יאירועטיפול בציוד ל

גזים, ציוד מיגון אישי וציוד  )גו"ז(רכב כוננות לטיפול באירועי חומ"ס. הניידת כוללת ציוד גילוי וזיהוי  לאיגוד

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 

ש במכשירי הגו"ז, תיק משק לשעת חירום, אטלס תיאום וחבירה וכן )כולל אמצעי קשר(, הסברים אודות השימו

חומרים מסוכנים נדיפים )רעילים  50-מחשב עם תוכנות לביצוע הערכות סיכונים, פנקס הכולל מידע אודות כ

 כונני האיגוד עברו רענון לגבי השימוש בציוד הנמצא בניידת.דליקים(. ו

 

 

 מבצע "שומר חומות"

ונציגי " תוגברה רמת כוננות החומ"ס באיגוד: ניידת תוגברה בציוד מיגון נוסף שומר חומותבמהלך ימי מבצע "

בנושאים הנדונים בישיבות הערכת מצב בעיריית אשדוד. כונני האיגוד, בשיתוף עם  נוועודכ פואיגוד השתתה

מפקע"ר. סה"כ בוצעו כוננים של המשרד להגנה"ס ופקע"ר, ביצעו סיורים במפעלים מחזיקי חומ"ס אשר קיבלו צו 

סיורים בעסקים בעלי פוטנציאל לסיכון אוכלוסייה. במהלך הסיורים נבדקה רמת מוכנות מחזיק החומ"ס  20-כ

כמו כן, בוצעה הקפצה של צוות  לטיפול באירוע חומ"ס )מלאי חומ"ס, צוות כוננות, ציוד חומ"ס, כיול גלאים(.

 ם.חירום עם בחינת זמני הגעה והתמגנות של העובדי

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(.

 

 מסוכנתפסולת 

 חובב נאותב מסוכנתלמפעל לטיפול בפסולת  פסולת מסוכנתטון  21,955 בתחום האיגוד פינו השנה עסקים 9

ארצי לפסולת הבאתר מכלל כמות הפסולת הרעילה שטופלה  19%-כ)החברה לשירותי איכות סביבה(, המהווים 

ממפעלי  חובב נאותמראה את כמויות הפסולת המסוכנת שפונתה לאתר ב 4טבלה מס' חובב.  נאותב מסוכנת

  . 2021שטח האיגוד בחלוקה לחודשים בשנת תעשייה ב

 .2021חובב מתעשייה בשטח האיגוד בשנת  נאותפינוי פסולת מסוכנת לאתר  : 4 טבלה מס'

כמות פסולת  שם המפעל
 חומ"ס )טון(

 5346.4 אדמה אגן בע"מ

 3.0 אלתא מערכות בע"מ

 500.2 ד.ש מתן שרותים ואחזקה בע"מ

 11170.9 הקורנס מפעלי עופרת בע"מ

 49.9 חמת ארמטורות ויציקות בע"מ

 210.2 מקסימה תהליכים בע"מ 

 41.5 קבוצת גולד בונד בע"מ

 0.9 קנאשור בע"מ

 4631.5 פז בית זיקוק אשדוד בע"מ

 21954.5 סה"כ:
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 (, 28%) תאורגאני(. שאר הפסולת: 32%) הטמנה ישירהחובב השנה הינה  נאותמרבית הפסולת המסוכנת שפונתה ל

, , ציוד מזוהםחו"גייצוב מיצוק, ) אחרו (2%) אריזות ריקות(, 3%בסיס ), (14%) אי אורגני מוצק(, 20%חומצות )

 (.1( )תרשים מס' 1%) (פסולת מעבדה אורגנית ומוצקה

 
 .בתחום האיגוד 2021לסוגי חומרים בשנת  מסוכנת פסולת התפלגות :1תרשים מס' 

 

  (.2)תרשים  (21%בית זיקוק )ופז  (25%)אדמה אגן(, 52%מפעלים: הקורנס ) 3-עיקר פסולת החומ"ס פונתה מ

 
 .בתחום האיגוד 2021למפעלים בשנת התפלגות הפסולת המסוכנת  :2תרשים מס' 

 

 

 

 

28%

14%

32%

20%

2%

3%
1%

אורגני

אי אורגני מוצקה

הטמנה ישירה

חומצות

אריזות ריקות

בסיס

אחר

25%

2%

52%

21%

מ"אדמה אגן בע

מ"ש מתן שרותים ואחזקה בע.ד

מ"הקורנס מפעלי עופרת בע

מ"פז בית זיקוק אשדוד בע
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 ממפעלים 2021 בשנת חובב נאותב לאתר שפונתה הרעילה הפסולת התפלגות את מראים 4-ו 3' מס תרשימים

, 2011-2021 בשנים האיגוד משטח חובב נאות לאתר רעילה פסולת פינוי כ"וסה הארץ חלקי ומשאר האיגוד בשטח

 . בהתאמה

 
 בישראל. 2021 בשנת חובב נאותב לאתר שפונתה מסוכנת פסולת כמות התפלגות :3תרשים מס' 

 

 

 
 .2011-2021 בשנים האיגוד משטח חובב נאותב לאתר שפונתה מסוכנת פסולת כ"סה :4' מס תרשים
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יצרני הפסולת המסוכנת העיקריים באשדוד  3-מציג את הפסולת המסוכנת שפונתה לנאות חובב מ  5תרשים מס' 

 . 2011-2021)אדמה אגן, הקורנס, פז בית זיקוק( בין השנים 

 

 .2011-2021משלושת היצרנים העיקריים באשדוד בשנים  שפונתה מסוכנת פסולת כ"סה :5' מס תרשים

 

 

 

 אירועי חומרים מסוכנים

ומזעור  באירועי חומ"סלטיפול  מסייעהאיגוד על הטיפול באירועי חומ"ס.  תאחראי כבאות והצלה )כב"ה( רשות 

הנקראים לשטח בעת  ימים בשנה( 365שעות,  24) השלכותיהם ע"י מתן מענה מקצועי באמצעות צוות כוננים

 אירועי חומ"ס תוך השתלבות עם שאר כוחות ההצלה. 

חומ"ס למפקד האירוע הבתחום  םייקצועכיועצים מי חומ"ס, כונני האיגוד משמשים במסגרת הטיפול באירוע

(. תפקידי הכונן כוללים, קבלת הדיווח, תשאול ואיסוף המידע, עדכון ואימות פיקוד העורףאו  משטרת ישראל )

, )חפ"ק( חוליית הפיקוד הקדמיתהמידע מול מוקד הסביבה, המלצה על מרחק בידוד ראשוני, המלצה על מיקום 

קביעת מתאר האירוע והסיכונים הנגזרים ממנו, ביצוע הערכות סיכונים דינמית באינטרוול זמן חשובים, ניטור, 

הכרזת  לעהמלצה למיגון הכוחות, המלצה לאוכלוסייה )הסתגרות/פינוי(, המלצות להתגברות על המפגע, המלצה 

 אירועי 12-האיגוד ב טיפלו כונני 2021במהלך שנת  פיקוח על העבודות ועוד., תום אירוע, המלצה לשיקום השטח

  (.5)טבלה מס'  2021אירועים בשנת  21-בהשוואה ל חומרים מסוכנים
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 .2021 בשנת האיגוד במרחב מסוכנים חומרים אירועי סיכום :5' מס טבלה

 

מס'

תאריך 

תחילת 

האירוע

תיאור המקרה
מקום 

האירוע

חומרים 

מעורבים
פרטי האירוע וכיצד טופל

*דגל 

חומרת 

האירוע

122/03/2021
חשד לדליפת 

אמוניה
מעדנות

אמוניה 

)UN1005(
שעון לחץ כשל עקב לחץ שנוצר במערכת אמוניה.

215/05/2021

פגיעת טיל במכולה 

במהלך מבצע 

שומר חומות

אוברסיז 

קומרס

ללא 

מעורבות 

חומ"ס

עקב פגיעת טיל התפתחה שריפה במכולה שהכילה 

דבקים.

313/07/2021
פריצת קיטור 

בפצחן קטליטי

בתי 

זיקוק

ללא 

מעורבות 

חומ"ס

פריצת קיטור בפצחן קטליטי של בתי זיקוק עקב קרע 

בצינור מעטפת של מחליף חום

427/07/2021
חשד לדליפת 

אמוניה
מעדנות

אמוניה 

)UN1005(

התראה על דליפת אמוניה מאחד הגלאים עקב כשל 

טכני ברכזת.

525/08/2021

נפילה של קוביית 

דיכלורובנזן 

במכולה

עורף 

הנמל

דיכלורובנזן 

)UN2810(

התהפחות הקובייה שהכילה דיכלורובנזון במכולה 

במהלך שינוע עקב המכלה לא נכולה. דלפה כמות קטנה 

של החומר. המכולה הוחזרה לבעל המטען להמכלה 

מחדש.

625/08/2021
פלמור עצמי של 

סטירן
מכולנוע

סטירן 

)UN2055(

פלמור עצמי של סטירן עקב עליה בלחץ וטמפרטורה 

בתוך איזוטנק. שחרור אדים דרך שסתום הבטיחות. 

קירור איזוטנק ע"י כב"ה.

701/09/2021
פלמור עצמי של 

סטירן
מכולנוע

סטירן 

)UN2055(

פלמור עצמי של סטירן עקב עליה בלחץ וטמפרטורה 

בתוך איזוטנק. שחרור אדים דרך שסתום הבטיחות. 

קירור איזוטנק ע"י כב"ה.

811/09/2021
חשד לדליפת 

אמוניה
מעדנות

אמוניה 

)UN1005(

התראה על דליפת אמוניה מאחד הגלאים עקב כשל 

טכני.

913/09/2021
דליפה של חומצה 

סולפונית ממכולה

נמל 

אשדוד

חומצה 

סולפונית 

)UN2586(

דליפה קטנה של החומר במכולה שנמצאת על אוניה.

1006/10/2021

טפטוף וריח 

מאיזוטנק שמוביל 

חומר הדברה

עורף 

הנמל

חומר 

הדברה 

)UN2992(

נהג זיהה טפטוף קטן וריח מאיזוטנק שמוביל חומר 

הרבה מקבוצת קרבמידים. צוות חירום סגרו וחזקו 

ברגים. האיזוטנק הוחזר למפעל להמשך בדיקה וטיפול.

1108/11/2021
חשד לדליפת 

אמוניה
מעדנות

אמוניה 

)UN1005(

התראה על דליפת אמוניה מאחד הגלאים עקב כשל 

טכני.

1228/11/2021

התהפכות משאית 

שהובילה חומצה 

זרחתית

רותם 

אמפרט

חומצה 

זרחתית 

)UN1805(

התהפחות משאית שהובילה איזוטנק של חומצה 

זרחתית במחלף שורק. צוות חירום של המפעל שאב, 

ספג ופינה את החומר שדלף.
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של האירועים בהם היו מעורבים חומרים מסוכנים והתרחשו באשדוד  מציג את כמות הכוללת 6תרשים מס' 

 .2011-2021והסביבה בין השנים 

 
 .2011-2021אירועי חומ"ס שהתרחשו בשטח האיגוד בין השנים  :6תרשים מס' 

 

 (. 7( התרחשו בתחום עורף הנמל ונמל אשדוד  )תרשים מס' 50%מרבית אירועי החומ"ס )

 
 .האירוע מיקום לפי מיון – 2021בשנת  האיגוד בשטח ס"החומ אירועי התפלגות: 7' מס תרשים
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אזור תעשייה צפוני

נמל אשדוד/ עורף הנמל

גן יבנה

נחל שורק

 טריון הבא )סיכון לנפש(:יהאירועים מדורגים לפי הקר -*דגל חומרת האירוע 

 חשד לדליפה/ריח, דליפת חומר שאינו מסוכן.  -  
   

 טפטוף ממכולה/איזוטנק, שפך קטן של חומר מסוכן שריפת גג אסבסט, פריצת קו דלק -  

 רעילים, פיצוץ. דליפה חומ"ס רצינית, שריפה שבה מעורבים חומ"ס, ריאקציה כימית ו/או השתחררות גזים  -  
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, התראת שווא של מערכת הגלאים או אירועים ללא מעורבות של חשד לדליפהמרבית אירועי החומ"ס הינם 

 (.8)תרשים מס'  (67%) חומ"ס
 

 

 .האירוע סוג לפי מיון – 2021בשנת  האיגוד בשטח ס"החומ אירועי התפלגות  :8' מס תרשים

 

מהאירועים  8% .וחשד לאירוע אירועי ריח( וכללו 67%) נמוכהמרבית אירועי החומ"ס השנה  היו ברמת סיכון 

וכללו תאונת דרכים עם דליפה  בדרגת סיכון גבוהההינם אירועים מה 25%. חומרים מסוכנים שפך קטן שלכללו 

 (.9ם מס' )תרשישל חומר מסוכן ופלמור עצמי של חומר דליק 

 

 
 .לפי דרגת חומרת האירוע 2021בשנת  ס"החומ אירועי התפלגות: 9' מס תרשים

 

 

 

25%

67%
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ריח או עשן חריג/חשד לדליפה
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 :יעדים

 מעקב ופיקוח אחר שימוש, אחסון ושינוע חומרים מסוכנים: .1

 ביצוע סיורים לצורך בחינת עמידה בתנאי היתר הרעלים. •

 הסדרת היתרי רעלים לעסקים חדשים בתחום האיגוד. •

 העסק לעסקים בנושא חומ"ס.עדכון תנאי רישיון  •

 מעקב אחר תיקי המפעל ונוהלי החירום של עסקים. •

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

 מעקב ופיקוח על פינוי פסולת מסוכנת. .2

 הדרכות לכונני סביבה.בדיקת תקינות ציוד גו"ז חומ"ס, ציוד מיגון אישי, ציוד קשר וניידות חומ"ס +  .3

 השתתפות בתרגילי חומ"ס מפעליים וארציים. .4

 אושרה ע"י מליאת מועצת העיר.החדשה בנושא החומ"ס אשר מדיניות אכיפה ויישום של ה .5

 , פקע"ר, עיריית אשדוד(.הפורום חומ"ס )המשרד להגנה"ס, כב" קיום מפגש .6

 ת הסביבה.מערכת המניפה של המשרד להגנ טמעתה .7
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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 

השתלמויות וימי עיון, מפיק  עורךובמסגרות קהילתיות שונות. צוות המרכז מנחה ומלווה מוסדות חינוך שונים, 

 חומרי למידה והסברה ומקיים אירועים סביבתיים רבים.

ם אותם אנו מובילים הליכיתו חינוך והסברהאתגר חדש בתחום  לצוותזימנו ותשפ"ב שנות הלימודים תשפ"א 

פעילויות שונות בוטלו אך במקומן נבנו פעילויות חדשות הפכו בחלקם למקוונים. ו שנים, קיבלו תפנית

 אל.מדינת ישר שחווהלאורך השנה יחד עם השינויים  ומשתנותשהשתנו . פעילויות קורונה" שגרת "לומותאמות 

 
  הגיל הרך

 
 ,עם מנהלי מחלקות החינוך ברשויות השונות ופיקוח משרד החינוך ,פעילות משותפת  –ליווי והנחיית גנים

הותאמו לליווי והנחייה ש בנושאים שונים ,תות עבודה שנתיוכניתנבנו ופותחו באיגוד אשר במסגרתה 

 היברידית.

 
התוכנית הבאה: פעלהבשנת הלימודים תשפ"א   

 
 גינה מקיימת בדגש עצים בסביבת הגן

 
 מפגש 

 ? הסבר המושג.מהי גינה מקיימת
 חשיבות הגינה בגן הילדים.

בדיקה האם הגינה הקיימת בגן עונה לקריטריונים של גינה מקיימת. תכנון הגינה 
 והוספת אלמנטים מקיימים כגון צמחים חסכוניים במים, גינת פרפרים, צמחי בר

  ועוד.

1 

 . הגננת תזרע זרעים של פרחי בר המותאמים לאזור.מגוון ביולוגי בגינהשימור וזימון 
בחירת מיקום העונה לקריטריונים הדרושים לפרחי הבר, חשיבות שמירה על מגוון 

המינים בסביבה הקרובה. הכרות עם פרחי בר נפוצים, צמחים מוגנים וצמחים בסכנת 
 הכחדה. נתייחס לקשר בין עצים לחגי ישראל. 

 

2 

 ים בסביבה הקרובהעצ
סיור בסביבת הגן והכרות עם מגוון עצים. זיהוי ושיום העצים. הכרות עם היסטוריה של 

 עצי ארץ ישראל ועם מינים מקומיים. 
הכרות עם בעלי חיים השוכנים בסביבת העץ ועליו. הכרות  -חשיבות העץ לסביבה ולאדם

 בית גידול ודישון הקרקע.פעילות חיפוי האדמה בעלי בשלכת ליצירת . עם חלקי העץ
 

3 

. בדיקת אילו עצים ושיחים מזמני ציפורים קיימים וציפורים פרפריםצמחים מזמני 
בגינה. הוספת כלי שתייה לציפורים או מסלעה כדי לזמן בעלי חיים לגינה, נדבר על יחסי 

 הגומלין בסביבה וחשיבותם למארג האקולוגי.

4 

. הגננת תכיר עצים בסכנת הכחדה, תלמד על צורות ריבוי שונות של שימור וריבוי עצים
עצים. נכיר טכניקות שונות לריבוי עצים בפועל כגון הנבטת זרעי עצים, והכנת ייחורים. 
 טיפול וטיפוח השתילים מעקב וחלוקתם לקהילה לשם הגדלת הריאות הירוקות בישוב. 

 

5 

כיצד לטפל ולטפח את העצים בסביבת הגן.  הגננת תלמד -טיפוח וטיפול במרחב הציבורי
הגננת תלמד לאתר עצים פגועים/חולים וכיצד ניתן לעזור להם. הכירות עם גופים 

קק"ל, רט"ג וחוק הגנה על העצים. איתור עצים  –הממונים על שמירת עצים וטיפוחם 
הישוב. ילותיקותיקים בסביבה הקרובה וחיבור רב דורי   

6 
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נכיר את סוגי הפירות לפי עונות השנה. נעודד רכישה של פירות בדגש  – עצים ופירות
צריכה מקומית ועונתית. הכרות עם תהליכי יצור של מוצרי עץ שונים כגון רהיטים ונייר. 

 נעודד שימוש מושכל בנייר בגן וצמצום מדורות בל"ג בעומר או פעילות חלופית.
 

7 

הצללה ע"י עצים במרחב בציבורי ובגן  . העלאת מודעות לחשיבותאקטיביזם מקומי
הילדים. העץ כמווסת טמפרטורה. נעודד את הילדים והגננת לכתוב מכתב לראשות 
 לנטיעת עצים מצלילים במרחב הציבורי. סיכום התהליך השנתי מול הצוות והגננת.

8 

 
יגוד.הוא מגדיר עצים מקומי של גני הילדים בכל אחת מרשויות האאחד התוצרים של התכנית   

מגדירים שונים. 7סה"כ   

 
 

 בשנת הלימודים תשפ"ב, שהינה גם שנת שמיטה, פועלת התוכנית הבאה:
 

 שמירה על הים והחוף
 

 מפגש
 

. הכרות עם אוקיאנוסים משאב המים בעולם בכלל ובישראל בפרטמפגש פתיחה בנושא  1
ישראל. הכרות עם וימים בעולם ובעיות סביבתיות נפוצות, הימים והחופים במדינת 

 הבעיות הסביבתיות הייחודיות לכל אחד מהימים והחופים.
. הכרות עם מאפייני הים התיכון בדגש מקומיות. ייחודיותו לעומת ימים ים התיכוןה 2

 אחרים. המצב הסביבתי של הים התיכון והחוף.
בעלי חיים. . סקירה של מגוון המינים המקומי בים התיכון בדגש מגוון ביולוגי בים 3

חשיפה לסכנות האורבות לבעלי החיים בים. פיתוח משותף של סל רעיונות כיצד להעביר 
 את המידע לילדי הגן.

. הכרות עם מגוון המינים המקומי החי בחוף ובחול. חשיפה לאיומים מגוון ביולוגי בחוף 4
 ולבעיות נפוצות בבית גידול זה.

 הכרות עם בעיית הפסולת והפלסטיק בים ובחוף.  – מפגעים סביבתיים בים 5
 התפלת מים ומהו המחיר הסביבתי של תהליך ההתפלה. –מהו "פתרון הקסם" 

פיתוח סל רעיונות על הקשר בין שינויים  – אימוץ אורח חיים מקיים בהיבט ים וחופים 6
 אותם ניתן ליישם באורח החיים היומיומי לבין אימוץ התנהגות מקיימת בחוף הים.

מאבק חוף פלמחים, אסדת הגז, כלובי הדגים,  חוף הגולשים  -מאבקים סביבתיים 7
 )חיפה(.

8 
 

 מהם הקריטריונים, כיצד בודקים, מה המצב בחופי הארץ.  -הכרות עם מדד דגל כחול
 . סיכום
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."דלפיס"במסגרת התוכנית יצאו כל גני הילדים לחוף הים ולביקור במרכז המבקרים של עמותת   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 להלן פירוט מספר הגנים בכל רשות שלוו במהלך שנת הלימודים תשפ"א ותשפ"ב במתווים הנ"ל:
 

 תשפ"ב תשפ"א רשות 
 )*( 32 )*( 24  אשדוד  .1

 5 6 בני עי"ש  .2

 12 12 ברנר  .3

 15 15 גדרה  .4

   גדרות  .5

 10 10 גן יבנה  .6

 9 9 חבל יבנה  .7

 12 12 נחל שורק  .8
 95 88 סה"כ 

 

 )*( כולל גני ים וגני דיונה

 

  תהליך הסמכה לגנים בעלי תו ירוק

 :ולתו ירוק מתמיד לתו ירוק תהליך הסמכהבהצלחה עברו  , בליווי האיגודגנים  15

 פשוש, חוף, כרכום, ריף, משקפת, חופית, תלמים -גנים באשדוד 7

 דקל וגוזל )מתמידים( ורד, -ש"גנים בבני עי 3

 הדס -גן אחד בברנר

 אדמונית, שחף ונועם  -גנים בגן יבנה 3

 תות -גן אחד בנחל שורק

 

 ולגן ירוק מתמיד: להסמכה לגן ירוק , בליווי האיגוד,הגישו מועמדות גנים נוספים 4

 אור ים, גלים, פסיפלורה -גנים באשדוד 3

 תאנה -גן אחד בנחל שורק

 
 גני ים

)עמותה הפועלת לשמירה על הסביבה הימית  "דלפיס"עמותת ייחודי בין האיגוד, עיריית אשדוד, שיתוף פעולה 

 גני ים.  - אשכול גנים ייחודי ונמל אשדוד אשר במסגרתו נבנהאשדוד , פסג"ה והיונקים הימיים(

בדגש למידה חוץ כיתתית משמעותית ,גני ים מבוסס על הרעיון החינוכי של גני יער הרעיון החינוכי של  

 . תוחווייתי
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ובבחירת גנים  תייעודיבניית השתלמות ב, שנת הלימודים תש"פהחל באשכול הגנים הייחודי, תהליך בניית 

לצאת החלו השתלמות שבסיומה  עברולנושא ונמצאים במרחק הליכה מחוף הים. צוותי גנים אלו  המחויבים

ימי הים המשיכו ונית המשך בדגש יציאה חודשית קבועה לחוף כבשנת הלימודים תשפ"א נבנתה תימי ים. ל

 לפעול גם במהלך שגרת קורונה.

 .בהיבט ים וחופים "משבר האקליםל נושא "עבדגש  ,תשפ"ב נבנתה השתלמות המשך לגני ים בשנת הלימודים

 הים עלתה מדרגה. בפעילות גני היםהאינטנסיביות רמת 

 .גני ילדים בעיר אשדוד פעילים במסגרת מתווה גני ים 14

 
 

 
 

 גן דיונה
בליווי של צוות ההדרכה של  ,תות הצוות החינוכי של גן, במסגרתו תהליך המבוסס על הרעיון של גני יער וגני ים

בדגש הדיונה ופארק  ,מודל חדש של למידה חוץ כיתתית משמעותית ,בשנת הלימודים תשפ"אפיתחו , האיגוד

 ,ה תכנית עבודה שנתית בדומהתנבנ )ה"פיילוט"( החולות הגובלים בעיר אשדוד מדרום. בסיום התהליך החדשני

הנמצאים במרחק  ,י ילדיםגנ 5הצטרפו אשכול לו הפעילות הורחבה בשנת הלימודים תשפ"ב  .למודל של גני ים

 .הליכה מהדיונה ופארק החולות
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 בתי ספר יסודיים

 
המהווה מבנה לפעילות של כל בית  קיימות מאיץופיתוח מתווה  כנית אב לחינוךת שימור  – כנית אב לחינוךת

 מועדים/ תהליכים במהלך שנת הלימודים:  5 כללהמתווה ספר. 

 קיוןייום נ

 יום קולנוע ירוק

 שבוע קיימות

  מצעד האקלים

 מועצה ירוקה. הקמת ו

הספר שהצטרפו לתוכנית התבקשו להגיש מפרט לכל  ובתיערכה של מערכי שיעור  פותחהלכל מועד/תהליך 

 ופעילויות לימודיות שיעברו שכבות הגילמערכי שיעור  ,להשתתף חרומועד/תהליך הכולל את שכבות הגיל שנב

 . לימי שיאכנית וכן ת

 רשת הירוקה.הבשיתוף פעולה הדוק עם המשרד להגנת הסביבה ו םהפעילות בתכנית וימי השיא הינ

 

 להלן המבנה:

  כנית עבודה שנתיתת
 

קיון/יום ייום נ
 הפרדת פסולת

 שבוע קיימות יום קולנוע ירוק
 

 מצעד האקלים

 שכבת גיל
   

 

מטרת 
  תוכניתה

   
 

מפרט 
 הפעילות

   
 

 מועד
  הפעילות

   
 

נראות 
בית 

 ספרית

   
 

אחראי 
)כולל 

פרטים 
ליצירת 

 קשר(

    

 

 מועצה ירוקה

  שכבות גיל ומספר תלמידים
 

  תאריך תחילת פעילות
 

  מרכז ומנחה מטעם בית הספר
 

 
לצורך פעילויות בתחומי סביבה מתוך חוברת פעילויות שצוות  תוקצבו ע"י האיגוד, ,בתי ספר שהצטרפו לתוכנית

 ראה בסעיף חומרי הסברה. -החינוך מיפה והפיק
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רק ב תקציו ובתנאי שהאיגוד ילווה  נשלח לכל בתי הספר היסודיים ברשויות האיגוד,  קול קורא להצטרפות

 בתי ספר שלווה על ידיו בשנתיים האחרונות.

 

 :בתשפ"בשנת הלימודים  למתווהלהלן מיפוי בתי הספר שהצטרפו 

 בי"ס רשות 

ארזים, גאולים, היובל, המגינים, הקריה, יהלום, יצחק רבין, נוף ים, רננים, רעים,  אשדוד  .1
 רתמים, שז"ר, שחר, אילנות, מעלות, שחקים

 הבילויים, פינס, רעות, רימונים גדרה  .2

 בן גוריון גן יבנה  .3

 עמיחי יבנהחבל   .4

 לב ברויאר נחל שורק  .5

 בתי ספר 23 סה"כ  .6

 

 

 

 בנושא קיימות.ם וחדשני םתיייחווילמידה תהליכי בתשפ"ב לפיתוח איץ הקיימות ניתן דגש מיוחד במסגרת מ

 :יום קולנוע ירוק אחד מתוצרי הפיתוח הינו תהליך

 תהליך למידה שיזם, ניהל והפיק צוות החינוך באיגוד בסיוע הצוות 

 של הרשת הירוקה. 

 נבחרו  תחווייתיהתהליך, המבוסס על חדשנות ולמידה במסגרת 

 מערכי שיעור  צוות החינוך כתבארבעה סרטי אנימציה מדובבים ו

 לשכבות גיל שונות בבתי ספר יסודיים. םסביבתיי יםייחודים בהקשר

 צוותי החינוך בבתי הספר לוו על ידי צוות האיגוד ולמדו כיצד 

 .את המערכים  וכיצד להפיק יום קולנוע ירוק בכל בית ספרלהעביר 

 את החומרים השונים ניתן למצוא באתר האינטרנט של האיגוד בקישור:

https://katzr.net/1e5e44 

 

 

 

https://katzr.net/1e5e44
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 ליווי והנחיית תהליכי הסמכה לקבלת תו ירוק ותו ירוק מתמיד 

 :של המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוךהסמכה  כיתהליבספר יסודיים  חמישה בתיליווי 

 הוסמך כבית ספר ירוק. -בית ספר רתמים אשדוד

 נמצאים בשלבים סופיים של התהליך. -רבין אשדודיצחק בתי הספר היובל אשדוד, גאולים אשדוד ו

ההסמכה נדחתה מספר פעמים עקב בית הספר סיים את תהליך ההטמעה והיישום. ועדת  -בית ספר רעות גדרה

השני בארץ שעובר את תהליך ההסמכה יהיה בית הספר  רעות בית ספרברגע שהועדה תתכנס ותאשר, ) הקורונה

   .(המיוחד והמתקדם

 

 בתי ספר על יסודיים

 לאיגוד אשר משלב גיוס,ו מיזם משותף לתחום המעורבות החברתית בעיריית אשדוד -מיזם ים כחול ירוק

מועצה ירוקה וכן פעילות שנתית לשכבה גיל נבחרת סביב נושא  -הקמה, הכשרה וליווי שנתי של קבוצת מנהיגות

יצאו במסגרת המיזם  .הפחתת פסולת, איסוף פסולת ושמירה על המגוון הביולוגי הימיים וחופים בדגש 

קבוצות המנהיגות לסיורים  וצאיבנוסף הקבוצות וייצגו את העיר אשדוד במצעד האקלים שהתקיים בתל אביב. 

 חודש קיימות בשכבת גיל נבחרת. הפעילומהי מנהיגות סביבתית ו ושונים, למד

 .ד, ז, ט, י -מקיפים בעיר אשדודבתי ספר  4בשנת הלימודים תשפ"א הצטרפו לתהליך 

 ג, ד, ז, ט, י, יא. -מקיפים בעיר אשדוד בתי ספר  6בשנת הלימודים תשפ"ב הצטרפו לתהליך 

 

 
 

 קולות קוראים

 ליווי, כתיבה וסיוע לשבע רשויות באיגוד בהגשת קולות קוראים למשרד להגנת הסביבה. 

 שהוגשו: קולות הקוראיםה

 (.12806קול קורא לסיוע ברכישת מדיחי כלים ) -בני עי"ש

(.12806קול קורא לסיוע ברכישת מדיחי כלים ) -ברנר  

 (.12806)קול קורא לסיוע ברכישת מדיחי כלים  -גדרה

 (.12806קול קורא לסיוע ברכישת מדיחי כלים ) -גן יבנה
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 (.12806קול קורא לסיוע ברכישת מדיחי כלים ) -חבל יבנה

 (.13225קול קורא ניקיון המרחב הציבורי )                  

 (.12806קול קורא לסיוע ברכישת מדיחי כלים ) -נחל שורק

 (13225המרחב הציבורי )קול קורא ניקיון                    

 (.12806קול קורא לסיוע ברכישת מדיחי כלים ) -אשדוד

 (13225קול קורא ניקיון המרחב הציבורי )             

 

   קהילה בוגרת

רכזי במהלך השנה באופן שוטף, לאוכלוסיות יעד שונות: בוצעו  -מקוון(פיזי ו)באופן  כנסים וימי עיון, םאירועי

 .ועוד קהילה רחבה, תושביםאיכות סביבה, 
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 וד חבל יבנהדצוות איגוד ערים לאיכות הסביבה אשלהכשרות מקצועיות 

, "קנווהשימוש בתכנת ", "זוםשימוש מתקדם בתכנת " -ייזום וביצוע על פי צרכים שעלו מהצוות באופן שוטף

 אנרגיה מתחדשת באילת אילות )בוצע בשיתוף רכזת תחנות ניטורניקיון חופים עקב אסון הזפת, קורס בנושא 

 קרולין סודרי(. -באיגוד 

 

 

 חוף רב פעמי

מהלך סביבתי משותף לעיריית אשדוד ולאיגוד אשר במסגרתו החל השנה תהליך של חקיקת חוק עזר עירוני 

חופי העיר. החקיקה בעיר אשדוד שמטרתו איסור הכנסת מוצרים חד פעמיים ושקיות נשיאה חד פעמיות ל

 לוותה בקמפיין הסברה גדול בעיר אשדוד וכן בהבניית תהליך חינוכי ופיתוח חומרי עזר שונים.

ההיגוי של המהלך, שותף לצוות ההסברה וכן ריכז את ועדת  תלוועדלית האיגוד שותף "צוות החינוך יחד עם מנכ

 החינוך.

 ומגדיר מינים לחוף הים. בנושא חוף רב פעמיייחודית  בנוסף הצוות כתב והפיק ערכת לימודים
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  חומרי הסברהמדיה דיגיטלית ו

 ואינסטגרם פייסבוק

 של האיגוד על בסיס יומיומי והאינסטגרם ותפעול שוטף של הפייסבוק "פוסטים"כתיבת פיתוח חומרים, 

  והעלאת שני "פוסטים "בשבוע בממוצע.

 

 

  חומרי הסברה ללוחות ירוקים

י סביבה ועדכני בנושאשוטף תעורר צורך במידע מקצועי מבמסגרת תהליכי הליווי השונים שצוות החינוך מוביל, 

ונמצאות באתר האינטרנט  מידע במגוון נושאים המתעדכנות ומורחבות באופן קבועשונים. באיגוד פותחו ערכות 

 tps://katzr.net/1427cbht בכתובת: של האיגוד

 

 

 

הפרדה במקור,  -ולתעידוד להפרדת פסמגוון ביולוגי, צמצום פסולת, טביעת רגל אקולוגית,  – מערכי פעילות

 את כל המערכים ניתן למצוא באתר האינטרנט של האיגוד.חוק האריזות ועוד. 

וכן הופקו מחברות סביבתיות בנושא משבר  השנה פותחה ערכת מערכים מיוחדת בנושא משבר האקלים

 .האקלים

https://katzr.net/1427cb
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 משחקים

ניתנת להשאלה ולפעילות ערכה זו ערכה של משחקי רצפה המעודדת למידה חווייתית.  במחלקת חינוך קיימת

 ., ים וחופים, זיהום אוירמגוון ביולוגי ,הפרדת פסולת משחקים בנושאים:ספר. הערכה כוללת  יבבת

 .בנושאים שונים "טקהו"זוהה צורך במשחקים מקוונים ופותחה ערכה של חידוני בנוסף 

 

  חוברת פעילויות סביבתיות

חוברת המאגדת בתוכה פעילויות סביבתיות שונות בחלוקה לשלוש קבוצות גיל: גן ויסודי, חטיבות ביניים ועל 

הצגות, הרצאות, מופעים וסדנאות ובכל  – יסודי, צוותי חינוך והורים. הפעילויות הינן פעילויות מסוגים שונים

פעילות קיים תיאור קצר של הפעילות, לכמה משתתפים היא מיועדת, פרטים ליצירת קשר עם האמן וכן מחיר 

להציע ולחשוף בפני כל הגופים, הרשויות  הקבוע לשנה, אליו התחייבו היוצרים השונים. מטרת החוברת הינ

את החוברת ניתן  בתחומי קיימות וסביבה. פעילויות מגוונות ומומלצותוהמוסדות הפועלים בתחום האיגוד, 

 .באתר האינטרנט של האיגודלמצוא 

 
 יעדים:

 . מקיפים 6-בתי ספר יסודיים ו 20גני ילדים,  90-בלמידה בנושאי סביבה וקפי פעילות ישימור ה .1

 .חינוך והסברה דו שנתי קול קורא -חדש קול קורא של הגשהליווי רשויות האיגוד ל .2

 קורא מדיחי כלים.קול  סיוע לרשויות האיגוד ביישום .3

 הטמעת תהליך חינוכי בנושא חוף רב פעמי בכל מוסדות החינוך בהם האיגוד פעיל. .4

 קליטה והכשרה של רכזת חינוך חדשה. .5
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 לחימה במזיקים

 הדברת יתושים

הדברת היתושים למנוע התפרצות מחלות כגון: קדחת מערב הנילוס, מלריה, דנגה וכו', המועברות לאדם מטרת 

 ע"י היתושים, וכן למנוע מטרדי עקיצות.

 ק"מ. 44האיגוד מטפל בעיקר בערוצי הנחלים הזורמים בתחום האיגוד באורך של כ 

תוכנית  שוטף וקבוע, לפחות אחת לשבוע, לפיאופן נוטרו ביתושים  ם להתפתחות זחליכל בתי הגידול הפוטנציאליי

 הסביבה. הגנתונימסר דיווח למשרד ל ,נובמבר( -)אפריל  מוגדרת

 בהתאם לממצאי הניטור הופעל קבלן הדברה מוסמך.

ום מדיניות כוללת טבעי ומתבקש לייש המשךזהו  .לכיש"-רשות ניקוז "שורק בוצע ע"י ת הגדותייהטיפול בעשב

 לניהול אגני הניקוז, כשנושא מניעת התרבות היתושים בנחלים, הינו רק מרכיב בודד במכלול. 

. ואולם, בשל המשך השיפור כל הקיץקולחי ירושלים בנחל שורק בשנים האחרונות אנו עדים להתמשכות הזרמות 

 .שים בנחלדגירות היתוב ירידההמגמת  גם כהנמש –באיכות הקולחים המוזרמים 

ספטמבר כאשר החלה סידרת פיצוצים בקו הביוב הראשי -חריג התרחש בחודשי אוגוסט ,יוצא דופןאירוע, 

מט"ש נשגב. תקלות השפכים המרובות )כמעט כל יום( המשיכו עד להחלפת הקו בצינור -מפיברגלס גדרה

 בנחל שורק.. בתקופה זו עלה מיד גם הצורך בביצוע הדברות יתושים רבות פוליאתילן חדש

 .באיגוד לאורך כל השנה ,  מטרדי יתושים רמה נמוכה של הנשמר  סה"כב

 

 (WNFקדחת מערב הנילוס )

 מחלה קלה מאד, בדרך כלל, דמויית שפעת, החולפת מאליה.

ימים( והמחלה נמשכת  6ימים )בדרך כלל  5-21תקופת הדגירה, מרגע העקיצה ועד להתפתחות סימני המחלה היא 

 מים.י 3-6לרוב 

 סימני המחלה

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

 אפשריים הם: דלקת חדה של המוח או דלקת קרום המוח. סיבוכים נדירים

 גורם המחלה

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

נגועים. בארץ המחלה מועברת בעיקר  ציפורים/ידי עקיצת יתוש, שניזון מעופות-לבני האדם ולבעלי חיים שונים על

תקופת השיא של פעילות . (Culex perexiguus) יתוש שכיחו( (Culex pipiensיתוש בית  ם:יתושיהידי -על

 קטובר.הנגיף בארץ היא בין אמצע אוגוסט לאמצע או

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

עדכן השנה את המשרד המרכז הלאומי לבקרת מחלות בתל השומר בו נבדקה נוכחות נגיף קמ"ה בבני אדם 

 חולים באשדוד.  3 -נוכחות מאובחנת של נגיף קדחת מערב הנילוס בעל  להגנה"ס

לערוך ניטור ליתושים בוגרים ולבדוק  במשרד להגנה"ס קבות זאת החליט האגף לבקרת מזיקים וחומרי הדברהבע

 בהם נשאות של נגיף קמ"ה.

מנהל מחלקת תשתיות באיגוד סייע בהצבת מלכודות הניטור, ואף גילה באחד ממוקדי הניטור מספר מקורות מים 

  .זחלי יתושים לרובעם עומדים 
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 לא נמצאה נוכחות נגיף קמ"ה. - ביתושים הבוגרים שנלכדו באשדודית שנעשתה בבדיקה המעבדת

 (Aedes albopictus)יום טיגריסי -יתוש

מוכר בעולם כמפיץ מחלות כגון: , ומאז נפוץ לכל עבר, 2002שאותר בארץ לראשונה בשנת יום טיגריסי -יתוש

 .בגדרה ובקב' שילר 2010בשנת  אשונה, לראותר היתוש בתחום האיגוד, וכו'.  זיקה צ'יקונגוניה, דנגה

גן יבנה,   , אשדודמ והחלו להגיע תלונות , באיגודעבר ישובים נוספים לתוש היה תפוצתו של התפשט 2012בשנת 

 .וגבעת ברנר , בן זכאי, קדרוןניר גלים, בניהעשרת, גדרה, שדמה, 

 Culex) ביתיתוש שים הנפוצים מסוג: בניגוד ליתו שעות היוםמתאפיין בפעילותו במשך  יום טיגריסי-יתוש

pipiens)  יתוש שכיח -ו  (Culex perexiguus)  בשעות הלילההפעילים ועוקצים בעיקר. 

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

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

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

 את כל שטחי האיגוד. יום טיגריסי-יתוש מאכלס 2021נכון לשנת  התפתחותו של הדור הבא.

, מזכירויות הישובים הכפריים, וכן ישירות לתושבים ות המקומיותהאיגוד הפיץ מידע לציבור )באמצעות הרשוי

 כלל את דרכי המניעה וההתגוננות מפני מזיק עוקצני זה.ש( ושפנו אלי

 2021 סיכום

וזאת בשל הזרמות קולחים ממעלה נחל  ביחס לשנתיים האחרונות ים שהודברומהשנה הייתה עליה במספר הדונ

. כמו כן נאלץ נשג"ב( -גדרה  ביובמאגרי חצור( והזרמות שפכים לנחל שורק )תקלות רבות בקו סניקת מלכיש )

 ( בשל העומס האורגני הגבוה במים עקב ההזרמות הנ"ל.MLOהאיגוד להדביר בחומרי הדברה במדרג נמוך )

 המפגעיםשעיקר , מקורות מפגעי היתושים הולכים ומשתנים, ונראהואולם, בהסתכלות רחבה ניתן לראות ש

לאור המאפיינים הנ"ל, ולאור העובדה שרוב  .בשטחים הפרטייםמגורים  נובעים מיתושים המתפתחים בקירבת

 הגברתהפירסום ופעולות  את הגביר האיגודמקווי המים הקטנים בקרבה האדם נמצאים בעצם בתחום הפרטי, 

 הציבור הרחב. בקרבהמודעות 

 

    ן הדברת יתושים לבין שמירה על תפקוד ובריאות המגוון מדיניות וממשק לשילוב ראוי בי

 הביולוגי בבתי גידול לחים

קיימה להדברת יתושים ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי -בהמשך לפרסום דוח המלצות: "פיתוח ממשק בר

  .ח שיפוטוטשבכל  את המדיניות החדשה לבצע האיגוד המשיך (, 2013המים בישראל" )מאי 

 

 בשטח: יושמוש המדיניותי עיקר

 שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ככל הניתן. –הדברת זחלי יתושים באופן מדורג  .א

 כיסוח "חלונות" בלבד. –כיסוח עשביית גדות באופן מתון ללא הדברה כלל  .ב

"י של הרשות, נעשתה העבודה ע לכיש. עקב מגבלות-ע"י רשות נחל וניקוז שורק החלונות"השנה בוצע כיסוח "

 ועשביה גבוהה המשיכה להפריע לגישה לבסיס הנחל. מכסחת זרוע בעיקר

 .(מטרים 50 -והמרחק בין החלונות צומצם ל מטרים )אין צורך ב"חלון" רחב יותר, 2 -רוחב "החלון" צומצם ל
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 Wasmannia auropunctata  נמלת האש הקטנה )נא"ק(

 (.IUCNתיים והמסוכנים ביותר בעולם )לפי אירגון המינים הפולשים הבעיי 100 -הנמלה נמנית על אחד מ

 באזור עמק הירדן, והתפשטה במהירות לכל רחבי הארץ. 2005זוהתה לראשונה בארץ בשנת 

 העברה של עציצים ממשתלות נגועות. –עיקר ההפצה 

 היא עוקצת בני אדם בכל שעות היום, בבית ומחוצה לו.

 .2012ן יבנה, ובמושב קדרון בשנת בג 2010בשנת בתחום האיגוד זוהתה לראשונה 

ושלח מכתבי אתראה לראשי הראשויות  הגביר המשרד להגנה"ס את הביקורות שהוא עורך במשתלותהשנה 

 שבתחומן נמצאו משתלות נגועות.

משתלות נגועות בנא"ק, ובהתאם לכך ערכנו ביקורות פתע נוספות במשתלות, לבחינת  5בתחום האיגוד נמצאו 

  מתן תמיכה מקצועית. הצלחת הטיפול ו

 

 צילום בהגדלה לצורך זיהוי, גד עפר –נמלת האש הקטנה 
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 טרמיטים

 טרמיט פורמוסיקרא: מין טרמיט פולש חדש ואגרסיבי הנ  )פתח תקוה( התגלה לראשונה בישראל 2020בשנת 

(Formosan subterranean termite - Coptotermes formosanus.)   

 

על, בעל יכולות האכילה ויכולות הריבוי -בדרום מזרח אסיה והוא נחשב בעולם כטרמיט מקור מין פולש זה הוא

הגבוהות ביותר מבין מיני הטרמיטים הידועים לאדם. גודל מושבה אחת מגיע למיליוני פרטים, והם עלולים להגיע 

הישראלי. בחלק מטר מהקן. הטרמיט פעיל במיוחד בתנאים של חום ולחות, הנפוצים בקיץ  100למרחק של עד 

מהמדינות בארצות הברית הטרמיט הפורמוסי הוא המזיק המסב את הנזק הכלכלי הגבוה ביותר, לאדם הפרטי 

 .ולמדינה

המשרד להגנה"ס בשיתוף משרד החקלאות וגורמים נוספים פועל באופן נחרץ לעצירת התפשטות הטרמיט 

 ומיגורו.

נמצאו באשדוד לצורך העברתם למעבדה הראשית האיגוד סייע למשרד בדגימת טרמיטים )"רגילים"( ש

 לאנטמולוגיה בירושלים, וזיהוים בידי מומחים. 

 

 

 

                עדיםי

שת"פ עם רשות נחל וניקוז בכל שטחי הנחלים באיגוד,  קיימא-הדברת יתושים בריישום ממשק המשך  .1

 .לכיש"-"שורק

 ונא"ק. ון ושיפור מפת אתרי דגירת יתושיםהמשך עדכ .2

  בתחום האיגוד.וטרמיטים  נא"ק ,יום טיגריסי-יתוש התפשטות צימצוםממוקד להסברתי פול טי .3

 .וטרמיטים נא"ק ,המניעה וההתגוננות מפני היתושיםשיפור בהפצת המידע לתושבים לגבי דרכי  .4

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

הביתית כמות הפסולת . בגלל השהייה המרובה בבית, הייתה שנה מאתגרת 2021שנת בעקבות מגפת הקורונה 

 וכן התושבים הרבו להשתמש בכלים חד פעמיים ומסכות.אחוז האריזות מתוך כלל הפסולת גדל  עלתה,

 

המשרד להגנת הסביבה לצמצום כמות הפסולת הנוצרת בישראל ולהפחתת ניות ימדהאיגוד פועל בהתאם ל

 הפסולת המועברת להטמנה. 

 

 . 2011 –החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א 

( נועד לצמצם את ההשפעה השלילית על הסביבה שמקורה בפסולת 2011-החוק להסדרת הטיפול באריזות )התשע"א

ות הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר אריזות. מטרת החוק להביא לצמצום כמ

 באריזות המועברות כיום להטמנה.

  להלן הסדרי ההפרדה ברשויות לפסולת האריזות:

 הפסולת עוברת לתחנת מיון וממנה מחלצים את האריזות. - יבש" -"רטוב 

 המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבולחפץ וכל חומר שהוא,  -, "אריזה" "פסולת אריזות" )פח כתום(

א חבל יבנה ו", מ.מ גן יבנה, ממ.מ גדרה -למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו 

  א ברנר.ו"ומ

 נחל שורק,מו"א  –, הרחבה של מרכזי מחזור  ע"י הוספת מכלי אצירה של מתכות וזכוכית "זרמים ייעודיים"

  עייש. נימ.מ בו דרותגמו"א  
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 2012-החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב

 

קובע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ו 2014, שנכנס לתוקף במרץ החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית

יצרנים ויבואנים למחזר פסולת ואלקטרוני ובסוללות ובמצברים, בין היתר, באמצעות הטלת אחריות מורחבת על 

 ציוד וסוללות בהתאם ליעדים הקבועים בחוק.

 

 , למחזור פסולת אלקטרונית.להגנת הסביבהואקומיוניטי הם  הגופים המוכרים ע"י המשרד  מאי

 

 ,  אקומיוניטיהמחזור חבל יבנה ונחל שורק חתמו על הסכם עם תאגיד  ,ברנר המועצות האזוריות

 .איחתמו עם תאגיד המחזור מגן יבנה וגדרה מקומיות המועצות ה

  הגופים המוכרים.עם  שאר המועצות  נמצאות בתהליך משא ומתן
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 הרחבת חוק הפיקדון

 

ליטרים )כולל(, בדומה  5חל חוק הפיקדון על מכלי משקה בנפח ליטר וחצי עד  2021בדצמבר  1החל מתאריך: 

 המילים 'חייב בפיקדון' לצד דמי הפיקדון.למכלים הקטנים אשר מוטבעות עליהם 
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 יוזמות סביבתיות 

 

 , לא היה תקציב לפעילויות ברשויות 2021בשנת 

 

 בעיקר בתקופת הקורונה, בה הגינות הקהילתיות ברחבי האיגוד והיער בבית גמליאל שמשו מקום מפגש לקהילה 

 . מפגש במרחב הפתוח.הקהילה חיפשה מקום 

 ולכן יש מניעה מעיבוד האדמה., החלה שנת שמיטה ערב ראש השנה  2021החל מספטמבר 

 רצ"ב תמונות ממפגשים אלו.

 

 .בית גמליאל –בגבעת שקד ומרק יער קהילתי 
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 .בית גמליאל - גינה מזמנת פרפרים
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 קבוצת שילר. –גינה קהילתית 
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 1נתוני מחזור בישראל

 

 ק"ג פסולת בממוצע בכל יום. 1.7בישראל מייצר אדם 

 .(בשנה )מתאים לגידול באוכלוסייה 1.8%-קצב גידול ייצור הפסולת הוא כ

 . 24%-עלה שיעור המחזור ל 2018בשנת 

 .2030מחזור עד  51%יעד המדינה הוא 

פסולת אריזות, עידוד הפרדה במקור של ו ומחייב העלאת מודעות של התושביםיעדים אלו מציבים רף גבוה 

 שימוש בחומר ממוחזר.להמפעלים  ועידודהקמת מתקני מיון לפסולת מעורבת, הקמת מתקנים למחזור 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 : הסביבההנתונים מאתר המשרד להגנת  11

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/waste_facts_and_figures?chapterIndex=2 
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המתארת את כמות מכלי אצירת פסולת לסוגיה למחזור, טבלה זו מייצגת את כל הזרמים הניתנים  1להלן טבלה מס' 

  למחזור ברשות. 

 

 

 .כמות מכלי אצירת פסולת לסוגיה למחזור :1לה מס' טב

 

 נחל שורק חבל יבנה גן יבנה  גדרות גדרה ברנר בני עייש אשדוד כמות המכלים

 702 38 34 54 18  51 34 34 (PETפלסטיק )

 9 7 14  9 18 16 5 77 זכוכית

 28 17 14  12 35 32 6 136 קרטון

 72 36 29 530 עיתון
 
 

כולל  29 31 62  16

 לבןנייר 

  30 2 5   10 300 נייר לבן

 7 7 18  9 2 8 6 90 טקסטיל

 15 6  - -  - 11 - סוללות

יח'  104   פחים כתומים
 2.5של 
 קוב

-יח' 615
360 

 ליטר.
-יח' 98

1100 
 ליטר

 150 80  

פסולת 

אלקטרונית / 

 מתכות

- - 7 

10 

 - 5 2 
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 הנתונים נמסרו על ידי) 2020)טון( ואחוזי המחזור ברשויות האיגוד לשנת המתארת את הכמויות  2להלן טבלה מס' 

 (. הרשויות

 

 .2020מנתונים אלה ניתן לראות סוגי הזרמים שהרשות ממחזרת ואת הכמויות לשנת 

 

 )הנתונים נמסרו על ידי הרשויות(. 2020:  כמויות )טון( ואחוזי המחזור ברשויות האיגוד לשנת 2בלה מס' ט

 הפסולתסוג 
 חבל יבנה גדרות גן יבנה גדרה ברנר בני עייש אשדוד

נחל 
 שורק

 PET  - - 14.5 22 20.8          ליטר 1.5
 

8.2 7.3 7.02 

מכלים 

החייבים 

 ןבפיקדו

 ללכו

 אספנים

פרטיים 

בתחום 

 הרשות.

 2.6 357.24 - 3.99 2.65 - 14.40 487.65 פלסטיק

 2.49 67.29 - 3.71 2.29 - - 99.37 פחיות

 48.96 39.50 - 2.73 1205.33 זכוכית

 

 

 

- 

 

 

 

 
464.38 

 
 

 

 

 

 

38.83 

 

 

נייר 

 +ניילוןלבן+עיתון+קרטון
10,333.33  94.62 

 נייר30
 243.36 582.57 קרטון 102

112.4 
178.55 

398.53 

  -    -  - 21,039.14 אורגנית רקבובית

 9.10 - 7.1  21.85 15  2.73  זכוכית

 1039 1,520.35 720 6,376 3,513 1476 8.19  2,666.74 גזם 

 0.81 -   17.07 - -  128.86 שמן בישול 

 10.10 4.91 12.2 24.5 27.151 15 1.9  136.12 טקסטיל 

 פסולת אלקט' / מתכות
728.74  - 

1.94 
 אלקטרונית

ק"ג  70
 סוללות

  

2.4 
12.84 

 

  26.55  38.3 182.69 45  -  פסולת אריזות 

 1508.48 2632.11 142.3 6,759.62 4,411 1699 124.57  36,825.28 סה"כ מחזור 

 3051 2,750.86 2,4067 11,407.4 13,486.40 2688 3,391.36  121539.5 סה"כ להטמנה 

 סה"כ פסולת 

 18,167.02 17,897.77 4387 3,515.93 158,364.78 )הטמנה+ מחזור( 
 

2,609.3 
5382.97 

4559.48 

 33.08 48 5.45 37.21 24.65 38.73 3.54 23.25 המחזוראחוז 
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 .2015-2019אחוזי המחזור בין השנים :  1גרף מספר 

 

 
 

 

 :דיםיע

יה באחוזי הפחתת כמויות הפסולת המועברת להטמנה ועלי צמצום המפגעים הסביבתיים ע"י הפסולת, .1

  המחזור ברשויות האיגוד.

 , יישום והטמעת החוקים.למדיניות המשרד להגנת הסביבהקידום התכניות לטיפול בפסולת בהתאם  .2

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

 העלאת המודעות והמעורבות של כלל הקהילה לנושאי הפסולת. .4

 עדות איכות הסביבה בכל הרשויות. בוו שותפות  .5

 ברשויות, שימור ופיתוח היוזמות הקיימות. יוזמות סביבתיותהובלת  .6

 הפחתת השימוש בכלים חד פעמיים במשרדי הרשויות ובמשרדי חברות הבת החברות ברשויות. .7
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 נחל לכיש

 כללי. 1

 נחל לכיש מתחיל באזור דרום הר חברון, ומנקז בנוסף גם את נחל האלה, נחל גוברין ונחל ברקאי.

 ק"מ. 70  אורכו של הנחל כ

 ק"מ. 9.5מגשר עד הלום ועד לשפך הים לאורך של  כ  הנחל אשדוד נמשך תחום שיפוטב

הלום -משך הקיץ נמצא אפיק הנחל  מגשר עד. בבחורף , בעל מופע שיטפוני בעת סופות גשמיםהנחל הינו נחל אכזב

  .)עד הלום( מזרחי"הנקז "הליד מוצא קטע קצר יבש, למעט  –ועד גשר בני ברית 

מי תהום  -רטוב כל ימות השנה, אך ללא זרימה ממשית. בקיץ  –ק"מ(  3.3ים )שפת המגשר בני ברית ועד להקטע, 

וגורמים להרטבת  לחים / שפכים ממעלה הנחל )מחוץ לתחום אשדוד(לעיתים זורמים בנחל קו מעורבבים במי ים.

 כל הנחל בתחום אשדוד.

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

נקז "ל", חב' חשמנקזי " :הכבדה הסמוכים לנחל: מאזור התעשייה התעשייה יאזור אתנקזים קטנים המנקזים 

, ליד גשר אורט "יונקסנקז " , ומאזור עורף הנמל:אורט"נקז גשר הרצל",  "נקז האומן",  "נקז " חוות לכיש",

 .מול חוות לכיש "אוברסיזנקז " -ליד גשר הרצל ו "אשדודמגורות נקז מ"

  שדוד הצפוניים.את רובעי אמקור הזיהומים העיקרי בנחל, בתחום אשדוד, הוא במוצא "נקז בזק". נקז זה מנקז 

שהותקן  מיוחד, צינור הטייה. רדודיםבנקז "בזק" זורמים, בדרך כלל, מים באיכות טובה, שמקורם במי תהום 

במקרים הוכיח את עצמו כצעד יעיל למניעת זיהומים בנחל )  - לעבר "המעגנה"ז וקיאת מי הנ מובילבפתח הנקז, ו

 ן בהם תחנות לאיסוף זרימות קיציות(.שפכים הגיעו לנקז בזק מאזורים שאיהבהם זרימות 

בנוסף, הזרמות חריגות ממעלה הנחל מגיעות לתחום העיר אשדוד, לשפך הנחל. דומה הדבר ל"בית משותף" בו 

 הקומה התחתונה נפגעת מזיהומי הקומות העליונות.

 

 

  ממאגרי חצורירודה בשל הזרמות   איכות מי נחל. 2

החלו לזרום  10-2020החל מחודש  .לשנים האחרונות ביחס ירודהנת הקיץ בעואיכות מי הנחל  הייתה 2021בשנת 

 רמות האמוניה ושאר הנוטריאנטים .5-2021עד חודש  לזרום בנחל קולחים באיכות ירודה ממאגרי חצור והמשכו

 באקולוגיית הנחל ואף גרמו לתמותת דגים מעטה.פגעו קשות ו עקת חמצן מומסלגרמו 

מואצת שהגבירה  )פלנקטוניות וחוטיות( התפתחה בנחל בתחילת האביב פריחת אצותבשל ריבוי הנוטריאנטים 

 עות הלילה( ופגעה קשות במופע הנחל מבחינה חזותית תיירותית.שאת תנאי עקת החמצן במים )ב

נידחתה עונת השיט בנחל ונזק כספי  הנחל מהמעלה השהגיע העקב רמת החיידקים מחוללי המחלות הגבוה

 לעיריית אשדוד. נגרםותודעתי נוסף 

לאחר תקופה בת מספר שנים בהן דגם האיגוד את איכות מי הנחל ביחס  2020רק בשנת  ,שכן ,מדובר בפגיעה קשה

החברה ו והגנה"ס( לשיט סירות בנחל לכיש , תחבורהלדרישות לשיט, התקבלו אישורי משרדי הממשלה )בריאות

 הנאת הציבור.לתיירות אשדוד התחילה להפעיל את סירות הפדלים ל

 את שיט הסירות. האיפשרש ה לרמת התקןבהמשך עונת הקיץ הנחל התאושש ורמת החיידקים ירד

החלה שוב הזרמה של קולחים באיכות ירודה ממאגרי חצור, ושוב צפויה  10-2021למרבה הצער, גם בחודש 

 השקיית השדות בחודשי האביב.עונת להמשך חודשים רבים עד לחידוש 

 ראשון להתריע, לתעד ולהודיע לגופי האכיפה על המפגע.האיגוד היה ה
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 2021פריחת אצות בנחל לכיש, אביב 
 

 
 

 ף.טהאיגוד המשיך לדגום את נחל לכיש בהתאם לתכנית השנתית ולייעץ לעיריית אשדוד באופן שו

 

בדיקות: מיקרוביאליות, כימיות, סריקת מתכות  ההאיגוד ביצע בנחל לכיש סדרת בדיקות נרחבת ביותר, שכלל

 ושאריות חומרי הדברה, ומדדים נוספים.

 ע"י אקולוג מומחה. ביולוגי לבדיקת הרכב אוכלוסיית חסרי החוליות בנחל-סקר הידרו שוב השנה צעיב האיגוד

ר לתכנית ניהול הנגר האיגוד שימש כיועץ המדעי בכול הקשור לנחל לכיש, וכן שותף בועדות הסכם הגג, בכל הקשו

 .באשדוד העירוני החדשה
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 נקזים ונקודות דיגום –נחל לכיש  :1' מפה מס           
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 מניעת תמותת דגים בעת גשם ראשון. 3

אירועי תמותת דגים "בנחלים עירוניים" בישראל לאחר גשם ראשון בחורף, הינם אירועים נפוצים, החוזרים מידי 

 קים אקולוגיים ותדמיתיים קשים. שנה, תוך גרימת נז

גורמי הזיהום האורגניים )בעיקר( והנוספים הנשטפים מהכבישים ומערכות הניקוז בערים, וכן הרחפת חומר 

גורמים לירידה חדה בערכי החמצן המומס לרמות אפסיות. לעיתים מלווה הזיהום  –אורגני מקרקעית הנחלים 

 ה הרעילה לדגים.באפקט סינרגיסטי של עלייה בערכי האמוני

 למנוע אירועי תמותה.הצליחו באשדוד החליטו להיערך מראש ו

כללה מרכיבים רבים בתחום הפנים עירוני כגון: פעילות ניקוי תעלות  2021ההיערכות המוקדמת לקראת חורף 

זרימה  ניקוז לקראת החורף, רכישת סירה ורשתות לאיסוף פגרי דגים, הכנת נהלי עבודה נצורים, פריסת חיישני

 בנחל. והקמת תחנת ניטור ראשונה במערכת הניקוז

 עיריית אשדוד ביצעה תירגולות להפעלת האנשים והציוד למקרה בו תידרש תגובה מהירה בשל זיהום הנחל.

דגים  מצוקתבעקבות אירוע גשם בינוני )שלא גרם לשיטפון חזק( נוצרה עקת חמצן ו 2021שנת תחילת חורף ב

 .בנחל

מי הנחל ובהתייעצות עם מומחים  בדיקתעיריית אשדוד ביצירת "תמונת מצב" עדכנית ע"י האיגוד סייע ל

 לאקולוגית נחלים. 

 , ולא נצפתה תמותת דגים כלל.לאחר כיומיים קריטיים, שבה איכות החמצן המומס לעלות לריכוז בלתי מסוכן

 

 שיתוף פעולה עם גוף מחקר מדעי. 4

האיגוד ועיריית אשדוד עם המרכז המדעי לחקר הים במכללת רופין  השנה מוסד שיתוף הפעולה המדעי בין

התקציבי  )במכמורת(. לאחר מספר שנים שהאיגוד קידם למידת עמיתים וסיורי לימוד הדדיים, נמצא המקור

להרחבת חקר האסטוארים לנחלי חוף נוספים על נחל אלכסנדר, ובאופן טבעי פנו החוקרים לאיגוד לצורך קידום 

 ום הציפיות.הקשר ותא

של קרקעית הנחל(, ויוקמו בגדות נחל לכיש שתי  מיפוי גאוגרפיבתימטרי ) סקרבמסגרת המחקר שהחל נעשה 

תחנות ניטור רציף של מדדי איכות המים השונים. התחנה המערבית שכבר פועלת בשטח, סיפקה נתונים חשובים 

 .3לחוקרים בעת אירוע הגשם הראשון כאמור בסעיף 

בייעוץ מדעי שוטף  ולעיריית אשדוד ת האקדמאיות הטהורות, התחייבו החוקרים לסייע לאיגודבנוסף למטרו

 ומעשי לניהול איכותי יותר של אסטואר הלכיש.
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 מיפוי קרקעית גאוגרפי של קרקעית הנחל – בנחל לכיש סקר בתימטרי

 
 

 
 יעדים. 5

 המשך הפעלת מערכת הדיגום של איכות מי הנחל. .1

 (.חצורהזרמת קולחי מאגרי יעת זיהומים, וחקירת אירועי זיהום )מנלליווי וייעוץ  .2

 בקרת העמידה בדרישות תקן איכות המים לשיט. .3

 ייעוץ אקולוגי לעיריית אשדוד.  .4

  שלב ב'. –פיתוח פארק לכיש  קידום וליווי .5



 
 
 
 
 
 

59 
 

  סביבה חקלאית

 רפתות לייצור חלב ובשר. 1

 .רפתות לגידול עגלים לבשר 11 -וחוות פרי הרבעה, , רפתות חלב 17 פועלות  ברחבי האיגוד

חוות פרים ארצית להרבעה )שיאון( משמשת כ "בנק זרע" להשבחת עדר החולבות בארץ, עברה אף היא שדרוג 

 תשתיות ומבנים, בדומה לרפתות החלב.

 יימות מספר חוות גידול עגלות/עגלים כמקור התחדשות ותחלופה ברפת, וכגידול לבשר.כמו כן, ק

 או כל פיזור של  זבל  שתמנע, נדרשו הרפתות להסדרה סביבתית בעשור הקודם מסגרת הרפורמה במשק החלבב

ל והביצוע ש האישור ,התכנון :סייע האיגוד להתקדמותבשנים האחרונות,  תשטיפים מהרפת אל הסביבה.

 .המרחביותבינוי התכנון והווה גורם מאשר בועדות וה פיקח הסביבה,  וכן הגנת, בשיתוף המשרד להרפתות

בעלי החיים לקלוט ולטפל בזבלי  החל, אשר מתקן טיפול בפסולת חקלאית() מטב"ח תימורים נפתח 2014בשנת 

 .מתחום האיגוד

תעריפים בעד שירותי , ביוב() הרשויות המקומיות כללי"פורסם תיקון נוסף בילקוט הפרסומים:  2015בסוף שנת 

, ובו התאמת הדרישות  משפכי  "2015-, התשע"ו()תיקון הוראת שעה בלא תאגיד()ביוב שנותנת רשות מקומית 

 רפתות ועדכונים שונים. 

עד קבלו ארכה  לטיפול קדם בשפכי הרפת. הרפתנים מתקני חלוץבכדי לעמוד בדרישות החוק,  נבנו בארץ מספר 

 להקמת מתקני הקדם, ועמידה בערכי ההזרמה למערכת הציבורית. 2019סוף שנת 

טיפול -קדםאישר האיגוד תכנית לשדרוג רפת חולבות בקבוץ חפץ חיים. במסגרת השידרוג אושר מערך  2021בשנת 

 עומקו.לקראת אישור התכנית ערכו רכזי האיגוד סיורים ומפגשים רבים ללמוד הנושא ל לשפכי מכון החליבה.

 האיגוד עוקב ומתעדכן בטכנולוגיות החדשות, ומקדם את הקמתן ברפתות שבתחומו.

 על הרפתות באיגוד במאגר המיפוי הגאוגרפי. שיכבת מידע עודכנההשנה 

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

 

 יהילולי פטם מטילות ורב. 2

 לולים בצורות ובגדלים שונים.  49 פועלים האיגודברחבי 

 על הלולים באיגוד במאגר המיפוי הגאוגרפי. עודכנה שיכבת מידע

 ו הנחיות למניעת היווצרות מפגעי זבובים.ננערכו סיורים בלולי מטילות קטנים, ונית

 רט"ג. לולי מטילות במ.א. גדרות גרמו למפגעים חוזרים ונישנים  ונתנו בהם דוחות פקחי 2

 הלולים ברישוי עסק כדין.   הסדרתלקידום גידול עופות בלולים הינו עסק טעון רישוי, האיגוד פעל 

 

 דירי צאן  .3

 ובית אלעזרי. , בית גמליאלבן זכאי: דירי צאן, ב 3 פועלים ברחבי האיגוד

 נערכו סיורי ביקורת שוטפים בדירי הצאן לאיתור מפגעים.
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 סוס בקרבת מגוריםיר .4

היא להמשיך ולאפשר קיום החקלאות  ,בנדון במשרד להגנת הסביבה לניטור רעלים יניות האיגוד והמדורמד

תשומת לב מרבית לתנאים  . כמו כן,דישוןההדברה והבמקום, תוך התחשבות מרבית מצד החקלאי ביישום חומרי 

 .ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות מטאורולוגיים בזמן הריסוס,

 המדור לניטור רעלים במשרד להגנת הסביבה.  רט"ג משיתוף מלא עם פקחי פעילות זו נעשית ב

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

 שכונות המגורים. 

  .רחף ריסוס מהדברת מזיקיםלא התקבלה במשרדי האיגוד, אף לא תלונה אחת, על השנה 

  לנושא בקרב החקלאים.הטמעת המודעות לו ,ת להצלחת הטיפולעדוזוהי 

 

 / פיזור זבל גולמי קומפוסט. 5

 אתר קומפוסט פיראטי במושב קדרון ופעל נמרצות לסגירתו. האיגוד גילההשנה 

 .וגדרה, גן יבנה בקרבת מגורים באשדוד בלתי מעובד-האיגוד טיפל במספר תלונות מפגעי ריח בשל פיזור זבל גולמי

גם  סבלו, המושביםמשדות  שבנוסף לריחות הזבל הגולמי ,אשדודמזרחיות ב-דרוםה בשכונות עיקר התלונות: 

 הלום.-"חקלאיים" רגילים כגון: חוות הלולים בשדות מושב שדה עוזיהו סמוך למחלף עדמריחות 

אקולוגיה במשרד , מפקחי רט"ג באגף אגרונפת אשקלון איגוד ערים לאיכות הסביבהעם:  ףמשותפעל בהאיגוד 

מצום ילאיתור מקורות הריח וצ במשרד החקלאות, )פיקוח על הצומח והחי( פיצו"חיחידת ה פקחימו להגנה"ס

 המפגעים.

"דישון"  עקב הריח  קבלן פיזור הזבל שלו, העמדתם על חומרת מפגעיאו קלאי חעיקר הטיפול התבטא באיתור ה

 .קרקע, והנחייתם לבצע הצנעה מיידית של הזבל בהקרקע

 בכניסה למושב בית עזרא ערימות זבל עופות גולמי – מקור ריח בהתאם לכיוון הרוח איתרו רכזי האיגוד את
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 ופסולת פת גזם חקלאיישר. 6

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

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

 .רבהתאם לנתוני מרחק מישוב ותנאי מזג האווי

 .וגדרה ניר גלים ,"ריח שריפה" בעיקר סביב אשדוד שלבדומה למטרדי ריח הזבל, טיפל האיגוד במספר תלונות 

נתקלנו במספר אירועים בהם שריפות ו התברר לנו כי ידו של משרד החקלאות קלה במתן היתרי השריפה, השנה

 גרמו למפגעי עשן וריח משמעותיים. –מרשויות המדינה גזם בהיתר רישמי 

 שיתוףהבאנו להרחבת קשר עם משרד החקלאות, האמון על מתן היתרי השריפה לחקלאים, וה אתלפיכך, חידשנו 

 משריפות גזם. והריח עשןמפגעי ה לצורך צימצום הפעולה

נעזר האיגוד בטיפול בתלונות בא.ע. לאיכה"ס נפת אשקלון, שבתחומו נמצאים  "חוצי גבולות"לגבי מטרדי ריח 

 מושבים הסמוכים לאשדוד.

 חלק ממטרדי "ריח השריפה" בערים בחורף, נובע מקמיני עץ בבתי מגורים.

 

 רישוי עסקיםהיתרי בניה ו. 7

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

 בשטחים החקלאיים בשיתוף המועצות האזוריות. 

 

 והתמקצעות ידע שיפור. 8

במחוזות  מקצועיים בתחום הסביבה החקלאיתה םרכזיהבאיגוד עומד בקשר הדוק עם  מנהל מח' תשתיות ופיקוח

כן בפגישות הפורום לאגרואקולוגיה משרד להגנה"ס, משתתף באופן קבוע בקורסים מיקצועיים, ובמרכז ודרום 

 הנערכות מעת לעת.

 

 יעדים. 9

למניעת זיהום מי ( , תופי קומפוסטמקררים ,פחים מוטמנים) קידום הטיפול בפסולת הפגרים המשך –לולים  .1

 עדיפות ברורה לחיסול לולי המטילות הישנים ומעבר ללולי מטילות מודרניים בקומות. התהום. 

 רפת.שפכי ב קידום הטיפול, המשך ומתן רישיונות עסק הרפתותהסביבתית בכל  קידום ההסדרה –רפתות  .2

 אתרים בלתי חוקיים. וסגירת מיפוי ,איתור –אתרי קומפוסט  .3

 לאיסור שריפות גזם וקידום החלופות. בקרב החקלאים הגברת המודעות .4

בקומפוסט   ם, שימושהדברה ביולוגית של מזיקי -הגברת השימוש בחומרים ידידותיים לסביבה בחקלאות  .5

 ., חיפוי קרקע בגזם וכו'במקום בזבל כימי

 צמצום לכידת דגיגי בורי ע"י חקלאי בריכות הדגים בשפך נחל לכיש.    .6

 

 



 

62 
 

  פניות הציבור וחופש המידע

 

 

 טיפול בפניות הציבור

 .2020בשנת התקבלו פניות ש 359ומת עלפניות,  307 -כ התקבלו באיגוד 2021בשנת 

 .שבע הרשויות המקומיותתושבי שאר הפניות התקבלו מ. מכל הפניות 73% -כ הפניות מתושבי אשדוד מהוות

מרוכזות אצל רכזת פניות הציבור ומופנות לרכזים המקצועיים לטיפול ולחוות המגיעות לאיגוד כל הפניות 

 .טיפול בפנייה שאינה בסמכות האיגוד, מועברת לטיפול  הגורם המוסמך מחוץ לאיגודדעת. 

 

 

 

 על פי הרשויות מקומיות: 2021התפלגות הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת 

 

רשות 
בני  גדרות נחל שורק יבנהגן  חבל יבנה גדרה ברנר אשדוד מקומית

 סה"כ עי"ש

 
 307 3 6 10 12 17 18 18 223 מספר פניות

% מכל 
  1% 2% 3% 4% 5% 6% 6% 73% הפניות

 

 

 

 :לפי רשויות מקומיות 2021התפלגות הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת גרף 
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 על פי חלוקה לנושאים: 2021התפלגות הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת 

 

רשות 
 מקומית

זיהום 
אוויר 
 וריח

 רעש
מזיקים 
וסביבה 
 חקלאית

 שפכים קרינה מידע פסולת

זיהום 
ים, 
נחל, 
 קרקע

 סה"כ שונה

 223 4 5 4 13 12 11 9 51 114 אשדוד

 18   2   2 7 2 5 ברנר

 18   1  1 1  5 10 גדרה

 17  2 1  1 1 2  10 חבל יבנה

 12   1   1  4 6 גן יבנה

נחל 
 שורק

7 
1 

 1 1     10 

 6   1   1 2 1 2 גדרות

 3      1 1  1 בני עי"ש

מס' 
 פניות

155 64 21 19 15 13 10 7 4 307 

  1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 21% 51% סה"כ %

 
 
 

 :על פי חלוקה לנושאים 2021התפלגות הפניות שהתקבלו באיגוד בשנת  גרף
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 על זיהום אוויר וריחות םבדיקת פניות תושבי
 

 76%פניות המהוות  114  .הן בתהום מפגעי זיהום אוויר וריחותלטיפול האיגוד  ותעיהפניות שמגמכלל  51%

  אשדוד.מכלל הפניות בנושא זיהום אוויר וריח מגיעות מתושבי 

 

  :חלפי מקור הרי 2021בשנת  ריחותוזיהום אוויר על  םהתפלגות פניות תושביגרף 

 
 

 מכל הפניות 20%-ריח ממקור תעשייתי •

  רובות.א, פליטות מההפניות התייחסו לריח וזיהום אוויר עקב פעילות תעשייתית, ריחות של גז ודלקים 

 מכל הפניות 17% –ריחות מהמושבים  •

ים כתוצאה של זיבול שדות חקלאיבעיקר לריחות חריפים בשכונות דרומיות של אשדוד הפניות התייחסו 

 טוביה.-אזורית בארהמועצה הושיווק עופות בחוות לולים של 

 מכל הפניות 14% –ריח שריפה  •

שריפה  אירועו שהורגשו עקב אירועי שריפת קוצים שמחוץ לשטח האיגודהפניות התייחסו לריח שריפה 

 טיפול בגרוטאות.מחזור ובאתר 

 מכל הפניות 6% –אבק מאתרי מחזור פסולת בניין  •

 מפעילות נגרסות ותנועת משאיות באתרי מחזור פסולת בניין.הפניות התייחסו לאבק וזיהום אוויר 

 מכל הפניות 5% – אבק וריח מאתרי בנייה •

 הפניות התייחסו לאבק עקב הבנייה ופליטות מהגנרטור.

 מכל הפניות 4% – קמיני עציםעשן וזיהום אוויר מ  פליטת •
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 חופש המידע

 

 .  www.env.co.ilהאיגוד מעמיד לרשות הציבור את המידע הסביבתי באתר האינטרנט שכתובתו 

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 

מערך ניטור אוויר ארצי של המשרד להגנת הסביבה, בכתובת  -ר אינטרנט של  מנ"א באת

https://www.svivaaqm.net/ 

 פניות במסגרת חוק חופש המידע.  8טופלו באיגוד  2021בשנת 

 האיגוד מעביר דיווח שנתי ליחידה הממשלתית על יישום חופש המידע.

 

 ניתן לפנות לממונה על חוק חופש המידע באתר האיגוד לקבלת מידע בנושאים סביבתיים שאינם מתפרסמים

 בערוצים הבאים:

 v@env.org.il-Ruth – רכזת פניות ציבור וחופש המידע-רות ויינרוב  

  08-8519504 :טל' ישיר

  08-8519501 :מזכירותטל' 

 08-8563167פקס: 

 אשדוד 12402בדואר: ת.ד. 

 , אשדוד.2כתובת האיגוד: רח' יאיר 

 

 .או לפנות לממונה על חוק חופש המידע ניתן להוריד מהאתר - של האיגוד עטופס בקשה למתן מיד

 

 

 

 

 

 

 

 :יעדים

 ומקצועיות גבוהים. ברמת מהימנותבמהירות האפשרית ומתן מענה לפונים  .1

 פניה.התייחסות לכל  .2

 מעקב אחר פניות הדרושות טיפול מקיף וממושך. .3

 ,מקומיות ובמשרד להגנת הסביבה למתן טיפול מהירהעם אגפים שונים ברשויות  פעולהשיתוף  .4

 אמין ומקצועי.

http://www.env.co.il/
https://www.svivaaqm.net/
mailto:Ruth-v@env.org.il


 

66 
 

   
 מוצקה פסולת

 

  הטיפול בפסולת המעורבת

המרכיב האורגני בפסולת הביתית שאנו , ושוב נמצא כי 2012-2013פורסם סקר הרכב הפסולת הארצי  2014בשנת 

במסמך מדיניות ) המשרד להגנת הסביבה שב ,לאחרונה (.משקלי )שאריות מזון, פסולת גינה 30% מייצרים הוא

 –הכללי הפסולת זרם מ הוצאתהפרדת החומרים המתמחזרים במקור, ע"י  ותמדיניל( 2030הטיפול בפסולת 

 השלטת במדינות המערב המפותחות. היא מגמה זו, .חקלאותלקומפוסט כו ם לחומרי גלם לתעשייהחזוריומ

גם את  ות)וחוסכ הטמנשהן שולחות להאת כמויות הפסולת  אמורות להפחית הרשויות המקומיותהיו בדרך זו 

 נה(.היטל ההטמ

למניעת הטמנה הכוללים מגוון שיטות ואף  עתידייםה פיתרונותמחדש את כלל ההמשרד להגנה"ס  בוחןכיום 

דת ומיון פסולת עירונית וכן מפעל רפורסם מכרז בינלאומי להקמת מתקן להפ .בפסולת המעורבת טיפול תרמי

 מעלה אדומים.ב במתחם "השומרוני הטוב" נת למיחזורלייצור אנרגיה מהפסולת שאינה נית

שבא להסדיר את  ,"חוק האריזות" ל תאגיד האריזות "ת.מ.י.ר" לפי דרישתשרו בחוזה מוקהת רשויות האיגוד 

חובת היצרנים והיבואנים לטפל ולצמצם למינימום את האריזות בהן נמכרים מוצריהם, כך שלא יגיעו לאתרי 

  הטמנת פסולת.

 מוכרים לסילוק פסולת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה עם אחד מהגופים ה התקשרו כל רשויות האיגוד

 אקומיוניטי(.  /)מ.א.י. 

 יםמפורט ואחוזי מחזור אצירה. פירוט כלי חזור השוניםבו הרשויות המקומיות את מערכי המיבמסגרת זאת, ע

  בפרק המחזור בדוח זה.בהמשך 

 

 כיבוי ושיקום -שנסגרו  )אס"פ( אתרי סילוק פסולת

 " אס"פ מעורבת "רתמים

 , טרם שוקם.2003האתר לסילוק פסולת מעורבת בתחום מו"א חבל יבנה, שנסגר בשנת 

בשל חפירות פיראטיות לחיפוש מתכות נפגעה  .באתר נוספים גורמים עברייניים לנזקים רביםגרמו  2013שנת ב

 פסולת.הבעירות  מאד התגברוו נחפרו בורות ,פני האתרשטח מ 50% -בכ  .קשות שכבת הכיסוי

 כובו בפרויקט בהובלת רמ"י.הבעירות  2017 תבשנ

שיקום אס"פ יהודה ורמ"י ל בקשתם המשותפת של א.ע. לאיכה"ס דרום בועדה המחוזית אושרה 2018בשנת 

 רתמים. 

התקשרה רמ"י עם  ביצוע השיקום,בטרם מידע מדויק יותר על הרכב וכמויות החומ"ס באתר  לתלקב לצורך

 לביצוע סקר מחודש ותכנית שיקום. 2019נת בשמערכות מתקדמות"  LDDחברת "

 לבצע סיורי ביקורת מידי חודש באתר. השנה האיגוד המשיך

 או עשן כלל. לא מפגעי ריחלו ותרילא בעלנשמר האתר במצב סטטי,  2021בשנת 
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 " אשדוד "א.א. ס"פ יבשהא

נמצא ת, והוא ופנימיהת פסולת וריבע דעכו,  2004בשנת אתר לסילוק פסולת יבשה בתחום שיפוט אשדוד, שנסגר ב

 אין רואים עשן כלל, ואין ריחות רעים. .שנים ארבעמזה יותר מ במצב סטאטי

גובשה תכנית הכיבוי ע"י היועץ המקצועי  2013רמ"י קבלה על עצמה את האחריות לכיבוי ושיקום האתר. בשנת 

 גנה"ס.חברת "א.א. מהנדסים" )בגיבוי מומחה מאנגליה( ואושרה ע"י המשרד לה

הטבה לא ברור אם אכן הבבעירות עמוקות,  היה נראה שהבעירות פחתו מעצמן, אך היות ומדובר 2015בשנת 

 ממשית.

 הזמן שחלף מאישור התכנית וטרם ביצועה פגם באמינותה וברלוונטיות שלה.

ים לטיפולו יצאה רמ"י במכרז לביצוע סקר בעירות מחודש באתר, בטרם יוחלט על המשך הצעד 2019שנת בשלהי 

 ושיקומו של האס"פ.

 הגישה חברת "תיק פרויקטים" לרמ"י את התכנית לסקר שדה לקראת שיקום המטמנה. 2020ביוני 

 נשמר האתר במצב סטטי, ללא בעירות וללא מפגעי ריח או עשן כלל. 2021בשנת 

 

 23.11.2021אס"פ א.א. אשדוד 
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 )אס"פ( סילוק פסולת יבשה אתר

ה אס"פ שריג" ע"י חבר"רכישת עם פסולת יבשה. אתר מורשה לסילוק אף בתחום האיגוד  היהלא  2021בשנת 

 .2022בשנת  פתחושיקום המפגעים מהעבר, צפוי האס"פ לה חדשה

 "שריג" יבשה אס"פ

 על בסיס "מחפורת ניר גלים". 2004בשלהי שנת האס"פ נפתח 

 .וי וכשלים משמעותיים בטיפול בפסולת האסבסטבשל חריגות גדולות מתכנית המיל נסגר האתר 2009ספטמבר ב

וגריסת פסולת מבוקרת והוצאת חומרים ממוחזרים בלבד,  ניפוי אישר המשרד להגנה"ס לאתר לבצע 2011בשנת 

בעקבות גילוי שאריות מזהמי מתכות , עבודות אלו באתר לבצעאת אישורו המשרד הסיר  שנה זובמהלך אולם 

 ., והאתר ניסגר שובבדי האיגודכבדות בחומר הממוחזר ע"י  עו

לאתר הוכנה ואושרה  .שת מנהלי האתר לשקול פתיחתו מחדשעובדי האיגוד בדיונים בבקהשתתפו , 2013 בשנת

תכנית שיקום מדורגת. בבסיס התכנית נדרשו בעליו של האתר לשקם תחילה את נזקי העבר, ורק לאחר מכן 

 יקבלו אישור לקמת התשתיות לתאי הטמנה נוספים.

 )אסבסט צמנט(. 6 -א' ו2 אושרה לבעלי האתר תכנית התשתיות של תאי הטמנה:  2015בשנת 

 ע"י חברה חדשה, עובדי האיגוד ליוו ובדקו את תכניות השיקום המעודכנות.האתר נרכש  2020 בשנת

בוצעו באס"פ עבודות רבות לאיתור מפגעי פסולת מהעבר, ניפוי וניקוי מפגעי אסבסט ופסולת  2021במהלך שנת 

 שהוטמנה ישירות על מי התהום, פתיחתו של תא האסבסט להטמנה מתוך האתר בלבד.

  ( במקום זה שקרס.3מי תהום )מס  תוקנו תשתיות מים וחשמל וניקדח מחדש פיר לדיגום

 ם האתר מפוקחות באופן הדוק ביותר ע"י המשרד להגנה"ס והאיגוד.עבודות שיקו

 

 פיראטיות בשטח האס"פ סקר לגישוש מפגעי הטמנותהתכנית  :מצגת צילומים מתוך
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 ( של האס"פ3-5צילומים מתוך מצגת: גילוי מפגעי הפסולת שנמצאה קבורה בשטח תאי ההטמנה העתידיים )

 
 
 

 מיחזור פסולת בניין

 שלוש תחנות למיחזור פסולת בניה. 2021גוד פעלו בשנת בתחום האי

 שתי תחנות באזה"ת הצפוני באשדוד, ואחת בתחום מו"א נחל שורק בצמוד למט"ש נשגב. 

 הלום, במו"א באר טוביה, בקרבת אשדוד. -עד באזור התעשייהבנוסף להן, פועלת תחנת מיחזור פסולת בניה גם 

 סיור מפורטים. בתחנות והוציא דוחות ביצע האיגוד סיורי פתע  במהלך השנה

 האיגוד טיפל במספר אירועי/תלונות אבק מתחנות מחזור פסולת הבנייה )הקבועות והניידות(.

תכנית לפינוי פסולת שיפוצים ע"י העירייה. לכל תושב המעוניין בפינוי פסולת בניין בכמות קטנה  פועלתבאשדוד 

מסובסד, המפונים לאתרי המחזור ע"י העירייה. בדרך זו מפחיתים  בג( במחיר-מחולקים מספר שקי 'באלה' )ביג

 את השלכות שקי פסולת השיפוצים בשולי העיר.

 

 תחנות מעבר לפסולת יבשה וגזם ) בישובים הכפריים (

בטון )להפרדה בין פסולת יבשה לגזם(  תאישני מעברו שינוי צורני, ובנויות  בשנים האחרונותהתחנות המוקמות 

פעול תחנות ות להקל על הפרדת הפסולת במקור נועדקירות משלושה כיוונים. השינוי בטון ו משטחכוללים ה

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

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

מכולות הפזורות בישוב. השיקול נתון בידי ע"י , או בעזרת משאית מנוף הפסולת היבשה והגזם מצדי הדרכים

 הרשות המוניציפאלית בהתאם לאופי הישוב.
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בחלק מהישובים החלו לנעול ולפקח טוב יותר על כניסת הפסולות לתחנות המעבר, בשל ריבוי הפסולות 

 תאמו את סוגי הפסולות המורשים בתחנות המעבר.  לאושלעיתים גם הפיראטיות שהגיעו מחוץ לישוב, 

 ביקורות שוטפות בתחנות המעבר ונתנו לרשויות דגשים לתפעול מיטבי. האיגוד ערך

 

 תחנות מעבר לפסולת טיאוט כבישים

 .2015הוקמה בשנת  –אשדוד 

עי זיהום רבים בשל תפעול זמני ע"ג . בעת שידרוג התחנה נגרמו מפג2021התחנה הזמנית שודרגה בשנת  –גן יבנה 

 המועצה דאגה לניקוי המפגעים. קרקע חשופה בסמוך לתחנה.

לפעול תחנה זמנית, תוך יצירת מפגעי פסולת ותשטיפים בסביבה. המועצה קבלה המשיכה  2021בשנת  –גדרה 

 ת.החלטה לבנות תחנת מעבר קבועה לפסולת טיאוט כבישים במקום חדש. האיגוד מסייע מקצועי

 

 מפגעי פסולת

 זוהתה עלייה בעבירות השלכת פסולת ברשות הרבים. 2021בשנת 

 קבלן שנתפס משליך פסולת ממשאית שטחים נרחבים מצפון לאזהת"ע הצפוני. סניקנבאשדוד 

 מ.מ. גן יבנה ניקתה את שני מוקדי פסולת גדולים שנוצרו ע"י קבלני פינוי פסולת של הרשות.

תברואני איגוד ערך סיורים לאיתור מוקדי פסולת חדשים תוך שתוף פעולה עם ב מנהל מח' תשתיות ופיקוח

 .רט"גפקחי ו פקחי המשטרה הירוקההרשויות, 

היה ניתן  במקרים בהם לא ניתן היה לאתר את המקור. םמפגעי פסולת בה מספרבמהלך השנה החולפת טופלו 

 .)או לאדם המחזיק בשטח( שות המוניציפאליתרלהפסולת פינוי לאחריות ה ברהעאו המקור,  ,לאתר את המשליך

יחידת הפיצו"ח מניעת השריפות של רט"ג ויחידת בשיתוף עם טופלו מספר תלונות שמקורן בשרפת גזם חקלאי, 

 .במשרד החקלאות)פיקוח צומח וחי( 

 למערך נאמני ניקיון., דוחות  על השלכת פסולת בכמות קטנה מרכב 3נישלחו 

 

 יעדים

יבה מאתרי פסולת וצמצום השימוש במשאבי טבע מתכלים, הפחתת כמויות פסולת המועברת צמצום מפגעי סב

 להטמנה ועלייה באחוזי המחזור ברשויות האיגוד תוך התמקדות בתחומים הבאים:

 בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה. טיפול בפסולתתכניות להקידום  .1

 פרסמים מעת לעת על ידי המשרד להגנת הסביבה.יוע בכתיבת תכניות ומילוי "קולות קוראים" אשר מתס .2

 ותחנות לפסולת טיאוט כבישים באשדוד, גן יבנה וגדרה. באשדוד.   פיקוח על תחנת מעבר לפסולת מעורבת 3

 .   ליווי, יעוץ ופיקוח על תכנונה והסדרתה של תחנת מעבר קבועה לפסולת מעורבת, באזה"ת הצפוני באשדוד.4

 "א.א. אשדוד". -"רתמים" ו הפסולת יאתרב סיורי פיקוח.   5

  וחזרה לפעילות שוטפת. הסרת המפגעים, שיקום :.   פיקוח על אס"פ יבשה "שריג"6

 גזם במגזר הכפרי.בפסולת  בניה, וכן על תחנות לטיפול .  פיקוח על תחנות המעבר לפסולת7

 הירוקה(. )בסיוע ובחקירת המשטרהבקנה מידה מקומי .  איתור וחיסול מפגעי פסולת 8
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 קרקעות מזוהמות 
 

הצעת החוק  יעל יישומלהגנת הסביבה מדיניות המשרד  עלום קרקעות מזוהמות מתבססת פעילות האיגוד בתח

 בעבודה שוטפת בתחומים הבאים:באה לידי ביטוי וקרקעות מזוהמות 

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

 על המפעלים הגורמים לזיהום קרקע ומים.הפיקוח הגברת  -

 נות דלק.חליווי שדרוג ת נות דלק. חפיקוח על ביצוע סקרי קרקע בת -

 דליפת צינורות דלק, פינוי קרקע מזוהמת וביצוע דיגום מוודא. טיפול באירועיליווי  -

 ביחס לזיהום קרקע לפרויקטים הנמצאים בשלבי תכנון. תסביבתי  הכנת חוות דעת -

 ום.הבניית מאגר מידע על אתרים מזוהמים או שיש בהם חשד לזיהום קרקע ומי ת -

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

 

 2021במסגרת שיקום בריכות חמצון הישנות בשנת פריטי פעילות 

 
 
 

 בריכות
 חמצון

 הישנות

 
רשות 

 מקומית

 
 פעילות במסגרת טיפול בקרקעות מזוהמות

שיקום 
בריכות 
חמצון 
 הישנות

 לאחר פינוי הבוצה נערך דיגום מוודא.  מ.א. ברנר שילר קבוצת
 תהליך השיקום של הבריכות הסתיים.

 נמשך פינוי הבוצע לאתר הפסולת כחומר כיסוי. מ.א. ברנר גבעת ברנר
 מוודא.נערך דיגום 

 

 2021ות, נובמבר כשיקום שטח הברי –בריכות קבוצת שילר בתמונה: 
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 בנוגע לחקירת זיהום קרקע במפעלים שהפסיקו את פעילותם 2021פריטי פעילות בשנת 

 
 
 

מהות העסק 
או אפיון 

 האתר

  מיקום
 פעילות במסגרת טיפול בקרקעות מזוהמות

 
 
 
 
 
 

חקירת 
זיהום קרקע 

במפעלים 
שהפסיקו 

את 
 פעילותם

 אשדוד ת"כ אתגל
 עורף הנמל

קרקע מזוהמת התגלתה בשטח התחנה עבודות עפר  במהלך
 עפר הופסקו עד לסיום חקירת האזור.ה. עבדות במזוט

 קרקע מזוהמת פונתה ונערך דיגום מוודא.

מחסני רגוזין 
של חב' 
 החשמל

 אשדוד
 עורף הנמל

 ,לשעבר החשמל פעלו בשטח של מפעל רוגוזין ברת מחסני ח
 .90-שנסגר בהתחלת שנות ה

 האזור נחקר ולאחר פינוי קרקע מזוהמת בוצע דיגום מוודא.
 תהליך שיקום שטח המפעל הסתיים. 

 אשדוד מסוף הפחם
 עורף הנמל

נערך סקר קרקע בשטח  מסוף,הצמצום פעילות עקב 
האזור נחקר ולאחר פינוי קרקע מזוהמת בוצע שהשתחרר. 

 דיגום מוודא.
 הסתיים.שנחקר  שיקום שטחתהליך 

 אשדוד בסיס דלק
 רח' הנפט

 בסיס צבאי לשעבר.
 האזור נחקר ולאחר פינוי קרקע מזוהמת בוצע דיגום מוודא.

 תהליך שיקום שטח הבסיס הסתיים.

 

 בשטח המסוףמתוך דו"ח  סקר קרקע וגזי קרקע  -מסוף הפחם בתמונה: 
 

 
 

 



 

73 
 

 2021במפעלים ותחנות דלק בשנת פעילות בטיפול בקרקע מזוהמת פריטי 

 
 
 

מהות העסק 
או אפיון 

 האתר

 
רשות 

 מקומית

 
 פעילות במסגרת טיפול בקרקעות מזוהמות

 
 
 
 
 
 

פעילות 
בטיפול 
בקרקע 

מזוהמת 
 במפעלים

 

אדמה אגן 
 בע"מ

 אשדוד
 רח' האשלג

מתבצע מעקב שיקום מי התהום בהתאם לתוכנית של רשות 
מבנה מדחס סקר גז קרקע אקטיבי בשטח הקמת  ךנער המים.

 .למגדל קירור

פז בית זיקוק 
 בע"מ

 אשדוד 
 רח' הנפט

מתבצע מעקב שיקום מי התהום בהתאם לתוכנית של רשות 
 קרקע. סקר היסטורי ותוכנית דיגוםעדכון של הוגש המים. 

מסוף דלק פי 
 גלילות

 אשדוד 
 רח' הנפט

בהתאם לתוכנית של רשות מתבצע מעקב שיקום מי התהום 
 .המסוףדו"ח סקר קרקע שבוצע בשטח  הוגש המים.

 אשדוד  יהודה פלדות
 רח' היוזמה

 סקר קרקע שבוצע בשטח המפעל.ממצאי דו"ח הוגש 

 אשדוד ת"כ אשכול
 עורף הנמל

 בשטח התחנה.שבוצע סקר קרקע ממצאי דו"ח הוגש 

חב' נמלי 
 ישראל

 אשדוד
כביש גישה 
 לנמל דרום

נערכה חקירת זיהום קרקע שהתגלה בקטע כביש החדש לנמל 
 .דרום

 אזור תעשייה  
 צומת רם

 מ.א. נחל שורק
 צומת רם

 קר גז קרקע אקטיבי.סקר קרקע, נדרש סבוצע 

פז אשדוד  תחנות דלק
 עיר

אשדוד רח' 
 בני ברית

 הוספו קידוחי קרקע להרחבת אזור החקירה.

תחנת דלק 
סונול עד 

 הלום

 אשדוד
 רובע ט'

 הותקן קידוח לניטור מי התהום.

 

 הוספו קידוחי קרקע להרחבת אזור החקירה -סונול עד הלוםתחנת דלק בתמונה: 
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 ות: הריסת מפעל רוגוזין לשעבר ושיקום אתרבתמונ

 

 
 

   םיעדי

 עסקים הגורמים לזיהום קרקע ומים.על  פיקוחהגברת  ה .1

 במפעלים בהם קיים זיהום. ,לטיפול בקרקע מזוהמת ומי התהום ,פיקוח וליווי פרויקטים .2

 מזוהמת.הקרקע הפינוי עד לטיפול באירועי דליפת צינורות דלק  .3

 ם מזוהמים או חשודים בזיהום קרקע ומתן חוות דעת בפרויקטים של בניה.מאגר מידע על אתרי עדכון .4
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 רישוי עסקים
 כללי:

 בקשות לרישיונות עסק. 99 טופלו 2021במהלך שנת 

 עיקר ההפניות התקבלו מעיריית אשדוד בה מרוכזים אזורי התעשייה העיקריים מבין שטחי התעשייה 

 ברחבי האיגוד.

 לפי חלוקה בין הרשויות החברות באיגוד:  2021התפלגות הפניות שטופלו במהלך שנת  :1תרשים מספר 

 
 

 

 :A,B,Cאשדוד לפי סיווג עיר ב 2021התפלגות  הפניות שטופלו במהלך שנת  :2תרשים מספר 

 A,B- .פריטים בהם נותן האישור הוא המשרד להגנת הסביבה 

C              - .פריט בו נותן האישור הוא האיגוד 
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אשדוד ברנר גדרה גדרות גן יבנה חבל יבנה נחל שורק

6

18

61

A B C
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 :2021: פירוט הפריטים שטופלו במהלך שנת 1 טבלה מספר

 

 כמות תיאור מספר סיווג
 אשדוד

A 2.2 1 בית זיקוק –דלק לסוגיו  ב 

A 10.10 2 עיבוד  -חומרים מסוכנים  א 

A 10.10 1 באריזות משומשותטיפול  -חומרים מסוכנים  ה 

A 10.10 2 טיפול בפסולת מסוכנת -חומרים מסוכנים  ו 

B 1.2 1 ייצורם - תמרוקים א 

B 1.3 1 ייצורם -תכשירים וציוד רפואי  א 

B 2.2 7 תחנת דלק -דלק ואנרגיה  א 

B 2.2 1 שינוע דלק בצנרת -דלק ואנרגיה  ג 

B 5.1 2 תחנת מעבר ומיון –אשפה ופסולת  א 

B 5.1 2 עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה -אשפה ופסולת  ג 

B 5.3 1 עיבודם, טיהורם, אחסונם -שפכים וקולחין  א 

B 10.7 1 הכנתם, ייצורם, עיבודם -בנייה מוגמרים חומרי גלם, מוצרי  א 

B 10.14 1 הרכבתם, צביעתם -מתכת ומוצריה  א 

B 10.20  1 ייצור, עיבוד –פלסטיק ומוצריו 

C 2.1 1 אחסונו -גז  ב 

C 2.2 1 שינועו במיכליות -דלק לסוגיו  ח 

C 3.4 1 מכירתם -חומרי הדברה  ג 

C 4.3  2 לבשר, דגים, עופות ביצים ומוצריהם  -בית קירור   א 

C 4.3 1 למזון אחר ומרכיביו  -בית קירור  ב 

C 4.4 5ביכולת ייצור שאינה עולה על  -פירוקם, עיבודם, גירומם  -בשר, עופות, דגים  ז 
 טונות ליום

3 

C 4.6 מחומרי גלם מן החי  -ייצורו, עיבודו -מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ו
טונות ליום; מחומרי גלם מן הצומח ביכולת  5ביכולת ייצור שאינה עולה על 

 טונות ליום 50ייצור שאינה עולה על 

8 

C 5.1 2 איסופה, הובלתה -אשפה ופסולת  ב 

C 5.3 6 הובלה  -שפכים  -מים ופסולת   ג 

C 7.1 2 בית מלון א 

C 7.7 1 ציבוריכלי שיט המשמש לעינוג  ח 

 1 רחיצתם -כלי רכב  ג 8.6 

C 8.6  2 מ"ר 500קרקעי  ששטחו מעל  -חניון מקורה או תת  ז 

C 8.9  8 מכונאות כללית, פחחות וצביעה -רכב ותעבורה  א 

C 10.9 7 פריט סל 

C 10.10 2 אחסונם -חומרים מסוכנים  -תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים  ב 

C 10.10 1 מכירתם -חומרים מסוכנים  -תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים  ג 

C 10.10 1 הובלתם -חומרים מסוכנים  -תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים  ד 

C 10.14 6 מסגריה ג 

C 10.14 3 גריטתם -מוצרי מתכת  ז 

C 10.16 2 ייצור רהיטים -עץ ומוצריו  ב 



 

77 
 

 ברנר

C 4.3 2 ומרכיביולמזון אחר  -בית קירור  ב 

C 4.6 מחומרי גלם מן החי  -ייצורו, עיבודו -מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ו
טונות ליום; מחומרי גלם מן הצומח ביכולת  5ביכולת ייצור שאינה עולה על 

 טונות ליום 50ייצור שאינה עולה על 

1 

C 10.10 2 אחסונם -חומרים מסוכנים  -תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים  ב 

 גדרה

C 4.6 מחומרי גלם מן החי  -ייצורו, עיבודו -מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ו
טונות ליום; מחומרי גלם מן הצומח ביכולת  5ביכולת ייצור שאינה עולה על 

 טונות ליום 50ייצור שאינה עולה על 

2 

C 8.6 1 מ"ר 500קרקעי  ששטחו מעל  -חניון מקורה או תת  ז 

 גדרות

C 10.16 1 ייצור רהיטים -עץ ומוצריו  ב 

 גן יבנה

B 10.16 1 חיטוי עץ –עץ ומוצריו  א 

 חבל יבנה

C 10.14 ג  1 מסגריה 

 נחל שורק

B 2.2 2 תחנת דלק -דלק ואנרגיה  א 

C 7.1 1 בית מלון א 

 
 

 יעדים

 .2021 השלמת הטיפול בפניות שהתקבלו במהלך שנת .1

 הטעונים אישור איכות הסביבה בתחומי האיגוד לרבות עסקים בינוניים וקטנים.מעקב אחר העסקים  .2

 .סה"השתלבות במערכת המניפה של המשרד להגנ .3

 .טיפול במטרדי ריח מעסקי מזון עבור עובדי מחלקות רישוי עסקים ברשויות האיגודבנושא  הסברה .4
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 רעש
 

 :ניתנת בכפוף ל הדעת של האיגוד בנושא מניעת רעש חוות

  1961 - התשכ"א חוק למניעת מפגעים, •

 1990 -ם )רעש בלתי סביר(, התש"ן עיתקנות למניעת מפג •

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

  1979 -)רעש בלתי סביר מציוד בניה(, התשל"ט  םתקנות למניעת מפגעי •

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

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

 הסביבההנחיות והמלצות מקצועיות של אגף מניעת רעש וקרינה במשרד להגנת  •

 חוקי עזר מקומיים •

 

 :רעשמטרדי כדי למנוע   בשני מישוריםפועל האיגוד 

 על בניית מתקנים חדשים בתעשייה  פיקוח .1

מוסדות עירוניים בהתאם לדרישת מתכנן /מפעליםע"י  המוגשים  וד נבדקים סקרים/נספחים אקוסטייםבאיג

 כתנאי לקבלת היתרי בנייה למתקנים חדשים.  , האיגוד

 בפניות ציבור בנושא מטרדי רעשול טיפ .2

הטיפול כולל התרשמות  מוסדות ציבור.ודי מפעלים, עסקים האיגוד מטפל בתלונות מטרדי רעש הנגרמים על י

ממקור הרעש, ביצוע מדידות מפלס רעש בבית המתלונן, כתיבת דו"ח  מסכם עם בקשה להסרה ו/או הפחתת 

 מטרדי רעש במידה וקיים.

פניות ממועצות  13-פניות מתושבי אשדוד ו 51 ןמתוכפניות בנושא מטרדי רעש.  64טופלו  2021במהלך 

  נמצאות בתחום הפעילות של האיגוד.מקומיות ואזוריות ה

 

 :ואופן הטיפול בהם להלן סוגים של מטרדי הרעש

 עסקים

אותרו מקורות הרעש ובוצעו מדידות עוצמות הרעש. בפניות . בעסקיםהתקבלו תלונות על רעש מפעילות 

 נדרשה  להסיר עסקיםהנהלת השנמצאו מוצדקות ובמקרים בהם נמצאו חריגות מדרישות החוק ותקנותיו, 

 ולצמצם מטרד הרעש, לשנות משטר העבודה או להעתיק מיקום הפעילות.

 

 מערכות מכניות

פריקת סחורה מומנדפים  משאבות, מערכות קירור, מדחסים,כגון  מכניות מערכותהתקבלו תלונות על רעש מ

חלק מבעלי בתי העסק טיפלו במטרדי הרעש לשביעות רצון המתלוננים. לגבי העסקים שלא . בשעות מנוחה

 .הסרת המפגעהטיפול בם/פיקוח להמשך פלו נשלחה בקשה למחלקת רישוי עסקייט

 

 כביש ותחבורה

מתחבורה שהופנו למחלקת תשתיות של עיריית אשדוד וחברת נתיבי ישראל עם התקבלו תלונות על רעש 

 המלצה לביצוע סקרים אקוסטיים לעמידה בקריטריונים לרעש מכבישים.
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 מוסדות חינוך 

ועוצמות  מערכות כריזהשימוש במפעילות של קבוצות נוער וילדים, התקבלו תלונות על מטרדי רעש חזק 

 ונשלחות מפלסי רעש בוצעו מדידו. בבתי ספר וגני ילדים חזקה השמעת מוזיקהו פעמון גבוהות של צלצול

 .לכל המנהלים פרט את רמות מפלסי הרעש המותריםחינוך הממשרד ההנחיות החוק וחוזר מנכ"ל 

 

 מערכות הגברה

מי באול חזקה המושמעת יקהממוז הקרובה הסביבה לתושבי שנגרמיםהתקבלו תלונות על מטרדי רעש 

הנחיות לביצוע הצעדים קיבלו  ומפעילי אירועים בעלי עסקים. הםל ומחוצה עסקים/הופעות/פאבים/אירועים

 הנדרשים להסרת המטרד. 

 

 אתרי בניה

מתקנים גנרטורים, יר הנגרמים מהפעלת אתרי בניה ברחבי העשיפוצים ומטרדי רעש מ התקבלו תלונות על

ומחלקת  דרישות החוק ותקנותיו הועברו לידיעת מנהלי האתרים .בחוק ובתקנותיומותר ל בניגודבניה וציוד 

 .פיקוח על הבניה בעיריית אשדוד

 

 פריקה, טעינה וטלטול מיכלים

 התקבלו תלונות שמקורם בפעולות פריקה וטעינה של סחורה בעסקים ופינוי אשפה ע"י קבלן עירייה בשעות

 . הנחיות החוק והתקנות 1992 –מניעת רעש  שבניגוד לנקבע בחוק עזר לאשדוד ותקנות למניעת מפגעים

 הועברו לאגף תפו"ח, מחלקת אכיפה סביבתית ומחלקת שירותי אשפה ומחזור להמשך מעקב וביצוע אכיפה.

 

 בתים פרטיים 

האיגוד אינו מטפל בתלונות מסוג זה. פניות  בנושא מזגנים, שיפוצים, הפעלת מוזיקה, נביחות כלבים וכד'. 

 .חוק ודרכי הפעולה העומדים לרשותםהוסבר ונשלח חומר המפרט את תקנות הלכל המתלוננים 

 

 

 : התפלגות פניות בנושא רעש לפי סוג המטרד1תרשים מס' 

 

 

6%

6%

17%

1%
3%

2%5%

6%

33%

11%

2%
5%

3%

שיפוצים/ אתר בניה

מוסדות חינוך

אירועים/ מוזיקה

מערכת אזעקה

טעינה וטלטול מיכלים, פריקה

אחר*

רעש מכביש ותחבורה

רעש מפעילות בעסק

מכנית העסק' רעש ממע

בתים פרטים

רעש מטוסים

גנרטור

בעלי חיים
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 יעדים

 טיפול שוטף בתלונות רעש. •

 .אקוסטייםחות וסקרים דו"של בדיקה  •
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 שפכים ומט"שים )מכוני טיפול בשפכים(

 

 כללי 

 

משפכי התעשייה והשפכים הסניטאריים  87%מדינת ישראל מתייחסת לשפכים כאל משאב טבע ולכן, כ 

 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. 

דירה של פיקוח האיגוד עוקב באופן שוטף אחר פעילות מכוני הטיפול בשפכים שבתחומו. האיגוד מבצע פעילות ס

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. 

המט"ש המקבל את הטיפול במקורות הזיהום התעשייתיים מתבצע תוך התייחסות להקשר הכללי: מצבו של 

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.  

המפעל, ומספרם של המתקנים האלה  טיפול, הפועלים בשטח-למפעלים רבים בשטח האיגוד יש מתקני קדם

 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.

ליך הטיפול בעת תקלה באחת ממערכות הביוב הנמצאת בשטח האיגוד, רכז האיגוד יוצא לשטח ומלווה את תה

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 

רכת הביוב והניקוז לפי הצורך. כמו כן, צוות האיגוד שותף בכתיבת היתר בניה ובתנאים ברישיון החיבור למע

 העסק. שינוי בתהליך קיים המשפיע על השפכים זוכה אף הוא להתייחסות וליווי מתאימים.

 

ד האיגוד יוזם ומקיים "פורום שפכים" המאגד בתוכו את נציגי המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים, משר

הבריאות, עיריית אשדוד, רשות המים ותאגיד המים "יובלים" במטרה לדון בנושאים משותפים ולפעול יחד מול 

 העסקים הבעייתיים.
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 שפכי תעשיה

 סוגי פעילות: 3העבודה השוטפת מול המפעלים מתבססת בעיקר על 

 בדיקות שפכים. 1

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

 מט"ש אשדוד.  של בעליםבדיקות מט"ש אשדוד נערכות ע"י נציגי תאגיד המים "יובלים " ה •

הבדיקות של תאגיד המים והביוב "יובלים" מתבצעות ע"פ קובץ תקנות כללי של  2011החל מסוף שנת  •

 תאגידי מים וביוב .

 דיגומי שפכים.  200 -מעלנערכו  2021במהלך שנת 

 

 שטחסיורים ב. 2

 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. •

 

 ביקורת תקופתית. 3

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

 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:

 זיהוי המפעל כגורם בעיה. .א

 הגדרת הבעיה. .ב

 מציאת פתרונות ע"י המפעל. .ג

 פיקוח על יישום נאות. .ד

 

 הסקטורים השונים בתעשייה

סקטורים שונים כדי לבחון את הבעיות בסקטורים השונים וכדי  15 -האיגוד חילק את תעשיית העיר אשדוד ל

 לקבוע את יעדי הטיפול.

 עסקים. 7 -ההתייחסות בסקטור זה  ל -אולמות אירועים .1

 עסקי אחסנת כימיה. 6 -ההתייחסות בסקטור זה  ל -אחסנת כימיה  .2

 מוסכים גדולים 6 -ההתייחסות בסקטור זה ל  -מוסכים .3

 עסקים. 2-ההתייחסות בסקטור זה  ל -מלונות .4

 מפעלים. 5 -ההתייחסות בסקטור זה ל -כימיה .5

 מפעלים אשר מחולקים לתתי סקטורים.  11 -ההתייחסות בסקטור ל -מפעלי מזון כולל עיבוד דגים .6

 ההתייחסות בסקטור זה למפעל אחד. -מחזור עופרת .7

 ההתייחסות בסקטור זה למפעל אחד. -כות מחזור מת .8

 ההתייחסות בסקטור זה  למפעל אחד. -קוסמטיקה ותמרוקים  .9
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 ההתייחסות בסקטור זה למפעל אחד. -מפעל התפלת מים .10

 ההתייחסות בסקטור זה למפעל אחד. -מפעל עיבוד שפכים .11

 ההתייחסות בסקטור זה  למפעל אחד. -ציפוי מתכות .12

 עסקים.  2-טור זה  לההתייחסות בסק -שטיפת רכבים .13

 תחנות דלק שונות.  26 -ההתייחסות בסקטור זה  ל -תחנות תדלוק .14

 ההתייחסות בסקטור זה לתחנת מעבר אחת. -תחנת מעבר לפסולת .15

 

 תוצאות הדיגום

לסקטור שאליו הוא שייך. הרכז מנתח את תוצאות הדיגום ומחלקן  כל מפעל/עסק נדגם בפרמטרים האופיינים

 לשלוש קבוצות שונות.

 המפעל/העסק עומד בתנאי רישיון העסק. -תוצאות תקינות .1

פי כללי תאגידי המים -הפרמטרים החורגים הינם פרמטרים אשר מוגדרים כחריגים על -תוצאות חריגות .2

על כן, ישנם עסקים אשר פונים לתאגיד ומקבלים אישור  והביוב וניתנים לטיפול ע"י המט"ש העירוני.

הזרמה של שפכים חריגים. עלות הנוספת לטיפול בפרמטרים אלו מועברת אל העסק המזהם מתוך עקרון 

 "המזהם משלם".

הפרמטרים החורגים הינם פרמטרים האסורים להזרמה למערכת הביוב הציבורית כלל  -תוצאות אסורות .3

 פי כללי תאגידי המים והביוב.  -על

 

 

 התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בכלל הסקטורים באשדוד )באחוזים(: :1תרשים מס' 

 

 

 

 

 

62%
18%

20%

התפלגות תוצאות דיגומי השפכים בכלל 
הסקטורים באשדוד  

תקין

חריג

אסור
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 2020ריכוז העסקים ופילוג הדיגומים בסקטורים השונים בשנת  :1טבלה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שנה הבאה.ל משך השנה ובמיוחדנותנת לרכז השפכים כלי עבודה להנ"ל הטבלה 

, אשר עלולים לפגוע בצנרת ניתנת התייחסות מוגברת לסקטורים אשר מזרימים ונדגמים בפרמטרים אסורים

 הולכת הביוב, בתהליכי המט"ש ואינם ניתנים לטיפול במט"ש.

 יםיוצרהוכנסו סיורים נקודתיים בעסקי מזון ואולמות אירועים בקו החוף. סיורים אלה  2021כבר בשנת 

 .אצל בעלי העסקיםוהרתעה מודעות 

 .מפעלי מזון כולל עיבוד דגים ,אירועים מותאוללשנה הבאה יינתן דגש בסיורי הפיקוח לסקטורים: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סקטור
תוצאות  

 ותאסור
תוצאות 

 ותחריג
תוצאות 

 נותתקי
כמות דיגומים 

 שנתית

 13 2 5 6 אירועים מותאול

 17 12 1 4 כימיה-אחסנה

 20 18 0 2 כיםמוס

 7 5 1 1 נותמלו

 24 15 9 0 כימיה

מפעלי מזון כולל עיבוד 
 דגים

14 10 12 36 

 6 4 0 2 מחזור עופרת

 5 3 2 0 מחזור מתכת

 7 1 5 1 קוסמטיקה ותמרוקים

 5 5 0 0 התפלת מים

 5 3 1 1 עיבוד שפכים

 3 3 0 0 ציפוי מתכות

 5 2 0 3 יםשטיפת רכב

 54 47 5 2 תחנות תדלוק

 6 0 0 6 לפסולת תחנת מעבר

 213 132 39 42 סכום כולל
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 מכוני טיפול בשפכים )מט"ש(

מט"שים השונים ברחבי אחרי פעילות ה האיגוד עוקב, ביחד עם משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה

 .האיגוד

 אשדוד )אשדוד( מט"ש

מ"ק שפכים ליום, מתוכם השפכים  34,000-46,000-מט"ש אשדוד קולט את שפכי העיר אשדוד בכמות של כ

מנפח כלל השפכים המגיעים למט"ש. אין למט"ש אשדוד תורמי שפכים  5% -תעשייתיים המהווים פחות מ

 חקלאיים. 

", המורכבת משלושה carouselסית בתצורת "אנוק-המט"ש הוא מערכת בוצה משופעלת קונבנציונלית אירובית

מ"ק כ"א בסה"כ, כולל טיפול קדם, הצללת בוצה שניונית, עיכול  12,000מודולים אירוביים/אנוקסיים בנפח 

 מעכלים(, סחיטה באמצעות צנטריפוגה, וסילוק לשימוש חקלאי.   2בוצה אנאירובי )

  איכות קולחי המט"ש שניונית.

ים להשקיה חקלאית, והם מוזרמים למאגר משתמשי קולחי אשדוד )"מאגר רוב קולחי המט"ש מיועד

 המשתמשים"( וממנו לשימוש חקלאי. 

הטיפול במפעלים במסגרת האיגוד מתמקד בניסיון לצמצם את ההשפעה השלילית של רכיב שפכי התעשייה 

 בכלל השפכים הנכנסים למט"ש.

שדרוג המט"ש לצורך הרחבתו והוספת מתקני חיטוי תאגיד המים והביוב, "יובלים",  התחיל ב 2016בשנת 

 לקבלת קולחין באיכות שלישונית.

 .אך המט"ש בשלבי הרצה של מערך הטיפול השלישוני , הקולחין אינם באיכות שלישונית2022נכון לתחילת שנת 

 

 מט"ש נשג"ב )מועצה איזורית נחל שורק(

מ"ק ליום של ביוב סניטרי בעיקרו, המגיע  9,300 -נכנסת של כממוצעת מתקן נשג"ב מטפל בספיקת שפכים 

ישובי המועצה ישובי המועצה האזורית נחל שורק, יממועצה מקומית גדרה, מועצה מקומית בני עי"ש, י

 .וחלק ממועצה אזורית יואב האזורית גדרות, קדרון, בסיס תל נוף, מתחם "זרעים גדרה"

מחלוב במספר יישובים, ממפעל "פאלאס" למוצרי שפכים שאינם סניטריים מגיעים כיום למתקן מרפתות 

 היגיינה אישית בקיבוץ חפץ חיים מאולם האירועים "לילות קסומים" ומחדר האוכל בקיבוץ חפץ חיים. 

נבנה בצמוד למאגרים הקיימים. המתקן  ,שגם מתפעלת אותו ניה והנדסה בע"מב חב' שטאנג נבנה ע"יהמתקן 

 בנוי בשיטת בוצה משופעלת. 

 בריכות החמצון הישנות משמשות כבריכות חירום בלבד .

 המט"ש החדש עובד באופן מלא וקולחי המתקן עומדים באיכות שלישונית. 2015מיוני 

 12,000לספיקות של אחוז מיכולת התכן שלו ועל כן נדרש להרחיב את המט"ש  90 מעלמט"ש נשג"ב הגיע ל

 . המט"ש בשלבי הרחבה.מ"ק/ ליממה

 

 מט"ש עמב"ר )מועצה איזורית ברנר(

מ"ק ליום של שפכי רוב הישובים במועצה  9000 -מט"ש עמב"ר נמצא בתחום מועצה אזורית ברנר ומטפל בכ

מערכת סינון ית עקרון, מזכרת בתיה ומושב בית גמליאל. באתר הוקמה יהאיזורית ברנר, ביחד עם שפכי קר

ראשוני נוספת. הסינון מתבצע ע"י שני מגובים  בעל כושר הפרדה שונה, גס ודק. סינון זה מתבצע לאחר הסינון 

 הראשוני הקיים.

השנה מט"ש עמב"ר התמודד עם זהום קשה, כניסת מזהם הנחושת למט"ש. הקושי התבטא מבחינה כמותית 

 ובקושי גדול בהרחת המזהם מהמ"טש. 

 לפתרון הבעיה: יצב לצידו של המט"ש והמועצה האזורית ברנרהאיגוד התי

http://www.shtang.co.il/he/
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 .מציאת הגורם המזהם ע"י דיגומים וע"י סיורי שטח בעסקים ביישוב הרלוונטי *

 .מהמקור שנמצא, באופן מידי הפסקת הזרמת המזהם,* 

להפצת המידע בכל הסקטור העסקי שנמצא מזרים חומרים אסורים  ם* העלאת הנושא לגורמים הרלוונטיי

 למערכת הביוב.

 

 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 

 צומת הנמל. התעשיה הקלה של אשדוד( ואת שפכי איזור המסחר של ניר גלים באיזור 

  לגידולים לא למאכל. קולחי המתקן, באיכות משתנה, מוזרמים להשקיה

  

 מתקן בני דרום )מועצה אזורית חבל יבנה(

בני דרום הממוקם בסמוך למחלף אשדוד ומטפל בהם  המתקן מקבל שפכים ממושב בני דרום ומאזה"ת

באמצעות אגנים פקולטטיביים קטנים. מי הקולחים מוזרמים להשקיה תוך מיהול עם מי מאגר משתמשי קולחי 

 אשדוד. 

 

 נמצאים בשלבי תכנון., מתקני ניר גלים ובני דרום עתידים להתחבר למט"ש אשדוד

 

 יבנה(מתקן קבוצת יבנה )מועצה אזורית חבל 

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 

סה, ומפעל ביצי רבייה. סה"כ חינוכי הסמוך למט"ש, ומשפכים לא סניטריים מרפת הקיבוץ, מפעל חמוצים, מכב

 מ"ק ליום.  600 -ספיקת השפכים היא כ

 מט"ש קבוצת יבנה מבצע טיפול שלישוני בשפכי המט"ש. 2020משנת 

 

 יעדים:

 פיקוח אחר הטמעת תקנות תאגידי המים והביוב במגזר הכפרי. .1

 למט"ש אשדוד. ניר גלים ובני דרוםליווי תכנון פרויקט חיבור  .2

 נשג"ב.ליווי שדרוג מט"ש  .3

 סיורים בעסקים ובמט"ש, בדגש על סקטורים מסוימים. 50 -ע של כביצו .4
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 תכנון סביבתי

פעילות איגוד ערים לאיכות הסביבה בתחום התכנון הסביבתי מתמקדת בעבודת האיגוד עם הוועדות לתכנון 

בעל עמדה ובנייה. המתכנן הסביבתי של האיגוד משתתף בישיבות הוועדות המקומיות והמרחביות כנציג 

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, 

 בור ומגורים.חיים, מבני צי-מפעלים, מחסנים, מתקנים הנדסיים, מבני משקי בעלי

כל תכנית בנייה הקשורה באזורי תעשיה או במתקני תשתיות, וכל תכנית אחרת שוועדת תכנון סבורה שעשויה 

ידי אנשי המקצוע באיגוד. כל מפעל המבקש -להיות לה השפעה על הסביבה או רגישות סביבתית נבדקת על

טכנולוגיים הזמינים הטובים ביותר להצטרף לאחד מאזורי התעשייה בשטח האגוד נדרש להשתמש באמצעים ה

(best available technology)   .על מנת לעמוד בדרישות הסביבתיות 

פרויקטים מורכבים נדרשים לעיתים להכנת "תסקירי השפעה על הסביבה" או "חוות דעת סביבתית". אלו 

 קדם.דוחות שמטרתם לנסות ולהעריך את ההשלכות הסביבתיות של הפרויקט בשלב תכנוני מו

 

 רישוי זמין –חוק התכנון והבנייה 

. על פי השיטה החדשה, כל  בקשה להיתר בנייה מועברת 2014לחוק התכנון והבניה נכנס לתוקף ב  101תיקון 

 פעימות: 3 -לטיפולנו ב

בשלב הראשון אנחנו מתבקשים למסור לעורכי הבקשות על לפי דרישתם "מידע להיתר". בבקשה  .1

 15ר בכמה מילים מה העבודה המבוקשת )לדוגמה, הקמת מבנה מגורים של למידע האדריכל רק מגדי

מ"ר(, גוש, חלקה, ומפת סביבה. על סמך הגדרה זו על  5,000קומות, או הקמת מבנה תעשייה בשטח 

הוועדה לתכנון ובנייה והגורמים החיצוניים המאשרים )כגון הג"א, כיבוי אש, איכות הסביבה ועוד( 

 דע הרלוונטי, ומידע זה הוא סופי  ומקיף לכל שלבי הטיפול בבקשה.להמציא את מלוא המי

אנו מקבלים  –אשר מחולק אף הוא לשלב אישור מקדמי, בדיקה מרחבית ובדיקת תכן  –בשלב השני  .2

את קבצי התכנית, ונדרשים לבדוק, לאשר או לדחות,  את יישום המידע שנמסר בשלב הקודם, הלכה 

סמכי התכנית; בתכנית הסניטרית, בתכנית ניקוז, בדוחות קרינה, למעשה בתכנית האדריכלית ובמ

 במתקנים ובפרטים שנדרשו וכו'.

 השלב השלישי הוא ביקורת לאישור תעודת גמר למבנה. .3

 

הצורך לרכז את תנאי איכות הסביבה כמידע תכנוני שנמסר מראש, חייב עבודת הכנה והתארגנות. עד כה גיבשנו 

תכנוני למבני מגורים, למבני מסחר, ציבור, ומבני תעשייה מסוגים שונים. המסמכים מסמכי עזר שלדיים, כמידע 

 האלו מתגבשים, משתכללים ומתווספים תוך כדי העבודה השוטפת.

הבקשות שהגדרנו כמצריכות אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה בשלב ההיתר הן בייעודי ושימושי הקרקע 

מסחר ומגורים, מגדלי מגורים רבי קומות, תשתיות, מבני ציבור  הבאים: תעשייה, מסחר, מבנים משולבים

 ומתקנים הנדסיים.  במגזר הכפרי גם מבנים לגידול בע"ח ומבני משק נלווים.
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 אשדוד

 בדיקת היתרי בנייה

נמסר מידע להיתר, בוצעו בדיקות מרחביות ותכן לתכניות להיתרי בנייה ונבדקו  מבנים   2021במהלך שנת 

תעשיה, -פעולות ברישוי. בין התרי הבניה שנבחנו היו מבני  275תעודת גמר. סה"כ עברו תחת ידינו כ  4לטופס 

 ציבור, מבני מגורים, ומתקני תשתית.-מרכזים מסחריים, תחנות דלק, מבני

 טים המשמעותיים שטופלו בהליך של היתר בנייה:  בין הפרויק 

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

 היתרי בנייה במסלול פינוי בינוי. •

 מבני אחסנה ולוגיסטיקה , ומבני תעשייה באזורי התעשייה. •

 .הדרוםהיתרי בנייה לרציפים, ערוגות חומ"ס, מבני סדנאות ומתקנים בנמל  •

 היתרי בנייה באזור התעשייה הדרומי וברובע המיוחד. •

 

 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,  •

תכניות אלו עברו בדיקה של נספחי מיקרו  –ם או בלי קומות מסחר משולבותובנייה של מגדלי מגורים ע

אקלים והצללות. כמו כן, בדיקה ותאום של דרישות סביבתיות בנושא אצירת אשפה, אוורור מרתפי חנייה, 

לבניינים שהשפעתם על הסביבה  5281נספחי ניקוז ותכניות להחדרת מי נגר עילי. נדרשה עמידה בתקן 

 פחותה.

 ניות לפיתוח אזורי תעשיה, ותכניות להתחדשות עירונית באזורי התעשייה הוותיקים.תכ •

 

 עבודה על תכניות בהכנה. 

 בין התכניות הבולטות:

ים". התכנית מבקשת חלוצשמדרום לנחל לכיש "קריית  הקלה תכנית להתחדשות עירונית באזור התעשייה •

והכנסת שימושי מסחר, מבני ציבור ואף מגורים ליצור התחדשות עירונית באמצעות עירוב שימושים 

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 

הליכי התחדשות מחד וישמרו את החיוניות של האזור כאזור תעסוקה בד בבד עם הוספת זכויות שיעודדו ת

 בנפרד.  תכניות אשר מקודמות 3 -התכנית חולקה ל מודרני ומקור להכנסות ופעילות כלכלית.

אחת התכניות שמצטרפות  להתחדשות העירונית באזור  –תכנית לפיתוח אזור מגורים בשד' בני ברית צפון  •

התעשייה הקלה היא פיתוח אזור מגורים ברצועה שממזרח לשד' בני ברית בין רובע ג' ועד לנחל לכיש, 

 והסטה של הכביש מערבה. התכנית  מלווה בבדיקה סביבתית בנושא אקוסטיקה ואיכות אוויר.

בתכנית זו נבחן בין היתר נושא המסדרון  –ק המזרחי הרחבת אזור התעשייה אשדוד צפון בחלתכנית  •

 האקולוגי שנדרש בין שמורת מבוא אשדוד ובין השטחים הפתוחים שמצפון לאזור התעשייה ועד פלמחים.

 כביש גישה צפוני לנמל הדרום. –תכנית לכביש הרצל ג'  •
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 תכנית מתאר כוללנית

אשר תחליף את תכנית  לאשדוד. תכנית זו תאר כוללניתתכנית מבשנה זו נמשכו הדיונים הסטטוטוריים לאישור 

להשגות והערות  2020.  התכנית הועברה בסוף שנת 1960משנת  313המתאר הסטטוטורית הוותיקה דג/

 במתכונתה הסופית לפני הפקדה.

 

 להלן עיקרי ההמלצות ועקרונות התכנון שגובשו בפרק הסביבתי: 

שמתקיימת סביב לשטח העירוני הבנוי. החגורה הירוקה  שמירה והמשך פיתוח של "החגורה הירוקה" .1

מורכבת מפארק לכיש שהוא פארק עירוני אינטנסיבי. המשכה ברצועת נחל לכיש )שחלקה חורג לשטח 

יבנה(, פארק עד הלום, אזור פארק גבעתי ומחלף עד הלום, חניון השקמים באזור תעשייה -שיפוט חבל

, פארק חולות אשדוד והדיונה, החוף הדרומי, והמשכה ברצועת חוף עתירת ידע דרומי ושולי הרובע המיוחד

 הים המתחברת בשורש שובר הגלים של נמל אשדוד לפארק לכיש.

הוצע לגבש מדיניות סביבתית לאזורי התעשייה בעיר, אשר תקבע את פריסת השימושים בתוכם. הקו  .2

נחל לכיש לתעשיות, תשתיות  ופעילות התכנוני המנחה מכוון להמשך פיתוחם של אזורי התעשייה שמצפון ל

 נמלית, תוך שמירה והידוק של הבקרה הסביבתית. האמצעים שהוצעו:

הגדרת אזורים בתחום אזור התעשייה בהם יותרו תעשיות בעלות  - (zoning)"איזור"  .א

השפעות סביבתיות שונות. אזור התעשייה חולק לשישה אזורים ומערך ה"איזור" יבטא 

התעצמות של שימושי תעשייה כבדה בעלת השפעות סביבתיות ככל שמצפינים ומתרחקים 

מוש בחומרים מסוכנים באופן מאזורי המגורים והנופש בעיר. הרחקת המתקנים העושים שי

 שלא יחפוף לרצפטורים ציבוריים.

כניסת מפעלים חדשים ותכניות להרחבת מפעלים קיימים  -בקרה סביבתית על שימושים  .ב

 תותנה בכך שלא תהיה החמרה של תמונת המצב הסביבתית הקיימת.

השפעה סביבתית באזורי התעשייה הצפוניים תינתן עדיפות לקליטת שימושים ותעשיות שהם בעלי 

 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.

צעים לצמצום השפעות סביבתיות, כפי תעשיות חדשות יעמדו בתנאים וביעדים הסביבתיים, כמו גם באמ

 שיוגדרו ע"י איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה.

 תחנות כוח נוספות ליצור חשמל יכנסו לאזור התעשייה באחת מהאפשרויות הבאות:

תחנות כוח חדשות בשטח תחנת כוח אשכול המהווה עתודת קרקע גדולה לנושא זה )באתר שתי יחידות 

 שאינן פעילות למעט במקרי חירום או ביקוש מיוחדים(. ייצור מיושנות 

תחנות כוח בקוגנרציה שמשולבות עם מפעלים קיימים, והקמתן תהווה שיפור של הביצועים הסביבתיים 

 הקיימים.  לא יותרו שימושים מקבוצת התעשיות הפטרוכימיות.

הקשורים לנמל, ומתקני  אזור התעשייה ישמש עתודה קרקעית לקליטת תעשיות, שימושים לוגיסטיים

 תשתית, במענה לצרכים מקומיים ולאומיים.
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 יישום מדיניות תכנונית בנושא חומרים מסוכנים

האיגוד בוחן בקשות להיתרי בנייה לעסקים ומחסנים העוסקים בחומרים מסוכנים בהתאם למדיניות התכנונית 

בחומרים מסוכנים מאזורי המגורים  של עיריית אשדוד ואיגוד ערים. המגמה היא לבודד את הפעילות

מ' מאזורי  1500ו"מרצפטורים ציבוריים", ולהרחיקם לאזורי התעשייה שמיועדים לכך ומרוחקים מעל 

המגורים. במסגרת זו השתתף האיגוד בגיבוש מדיניות תכנונית לאזור התעשייה הכבדה, שעיקרה יהיה לאפשר 

ם לנחל לכיש, תוך יצירת מנגנון הדרגתי ומתואם ליציאת כניסת שימושים מעורבים לאזורי התעשייה שמדרו

 גורמי הסיכון מהאזור. 

 

הגיש דו"ח הערכת סיכונים ותכנית ניהול סיכונים למשרד  להגנת הסביבה, אשר כוללת הרחקת   –נמל אשדוד 

 מעגלי הסיכון מחומרים מסוכנים המאוחסנים בנמל אל מחוץ לתחום פארק נחל לכיש.

מנמל אשדוד להקטנת מעגלי הסיכון, כך שיוציאו את שטח רובע פארק לכיש ממעגלי הסיכון כחלק מהדרישות 

. 23ויאפשרו פיתוח הרובע, נמל אשדוד נדרש לתכנן ולהקים עמדה ייעודית לאחסנת מכולות הברום ברציף 

 קרקעית וימוגנו בקירות מגן.-המכולות יאוחסנו על גבי מאצרה תת

 

הושלם התכנון של ערוגות חומרים מסוכנים בנמל הדרום, וניתן אישור האיגוד להיתר  2021בשנת  –נמל הדרום 

קרקעיות, בור איגום לשפך, גלאים לזיהוי דליפות בבור האיגום, -הבנייה. ערוגות החומ"ס כוללות מאצרות תת

 בונקר לאחסון מכולות חומ"ס.

 

 

 

 תכנית אב לניהול נגר עילי

האיגוד שותף לצוות תכנון של תכנית אב לניהול נגר עילי באשדוד. מטרת העבודה היא הקמת מערכת ניהול נגר 

עילי שתפעל במקביל למערכת הניקוז הקיימת, כאמצעי להקטנת הספיקות וכמויות הנגר במערכת הניקוז. ניהול 

מגרשים הפרטיים, ותוך יצירת אגני הנגר ייעשה באמצעות השהיית הנגר בכל מקום שניתן, החל במעלה הזרם ב

החדרה והשהיה בצידי הכבישים, בכיכרות ובפארקים ציבוריים. החדרת נגר עילי ככל שניתן היא הפתרון 

 2021בשנת  המועדף עלינו. את מערכת הניקוז רואים כפתרון קצה לעודפי נגר בזמן סופות גשם קיצוניות.

כניות מפורטות ובהיתרי בנייה. ככל שמתאפשר מתנאי השטח תחלנו ליישם את עקרונות התכנון החדשים בתה

 ואילוצים תכנוניים.

 

 

 הוועדות המקומיות "שורקות" ו"זמורה"

מהוועדה המרחבית זמורה, והקימו וועדות תכנון ובנייה משלהן. האיגוד ממשיך  2018גן יבנה וגדרה פוצלו בשנת 

תרי בנייה למבני תעשייה, תשתיות, מסחר, מבני לתת שרות לוועדות החדשות בבדיקה ובאישור בקשות להי

 ציבור ומתקנים הנדסיים.

נבדקו בשטח וניתנו הערות לתוכניות להיתרי בנייה, תכניות מפורטות, שימושים חורגים  2021במהלך שנת 

 בגדרה. 17בגן יבנה, ו   22בשטח הוועדה המרחבית "שורקות"  135 -ותעודות גמר למבנים. כ

שנבדקו וטופלו מצויים מבני תעשייה באזורי תעשייה קיימים, מבנים חקלאיים לגידול בעלי חיים,  בין התכניות 

מוסדות ציבור, בתי ספר, מחסנים לוגיסטיים ומבני מסחר ותחנות דלק. בגן יבנה ניתנו הערות סביבתיות גם 

 להיתרי בנייה למבני מגורים, ברובע המערבי החדש, לבקשת הוועדה המקומית.
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 סטאסב

אנחנו  מנחים את וועדות התכנון בדבר הכללת תנאים בנושא פרוק אלמנטים בנויים של אסבסט צמנט בהיתרי 

פניות ציבור  6טופלו  2021בניה שכוללים הריסה או בניה במבנים קיימים שמכילים אסבסט צמנט.  במהלך 

בסט, נערכה בדיקה בשטח וניתנה ופניות הרשויות בנושא מפגעי אסבסט. בכל פנייה שהייתה לאיגוד בנושא אס

 פעולת תחזוקה מתאימות או פרוק ופינוי. –חוות דעת לגבי אופן הטיפול המומלץ באסבסט 

 

 

 (GIS)מערכת מידע גיאוגרפי 

. המערכת משמשת כלי תכנוני וכמאגר מידע המשרת את כל GISנמשך הפיתוח של שכבות הנתונים במערכת 

 פי הצורך. -נושאיות עלידי הפקת מפות -הרכזים באיגוד על

 

 

 

את המגמה של בניית מחסנים לוגיסטיים ניתן לראות  – מחסנים לוגיסטיים:  1מפה מספר 
 עד ליד בנימין ויסודות 7בקרבת הנמלים באשדוד, ובהמשך לאורך ציר כביש 
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 .40בשנות ה אזור הרובע המיוחד, הדיונה הגדולה וגשר עד הלום . נתונים היסטוריים:  2מפה מספר 
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שים לב לחותם הצל  .מיפוי בתלת מימד של גובה מבנים במרכז אשדוד – גובה בניינים: 3מפה מספר 
 של המבנים הגבוהים.
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 קרינה בלתי מייננת

ובקרבת שנאים ומוקדי שדות מגנטיים  דוחות מדידת קרינה בקרבת אתרים סלולריים, 6ערכנו   2021בשנת 

מדידות(. רמות בתדר רשת החשמל. )זאת מתוך מספר רב יותר של פניות, שבחלקן נפתר ללא צורך בדו"ח 

כאחוזים בודדים מהתקן הסביבתי.  במדידות של שדות מגנטיים בתדר רשת  –הקרינה הסביבתית היו נמוכות 

החשמל, נמצאו חריגות במספר מקרים. בהתאם, הוצאנו הנחיות לצמצום החשיפה של הציבור לשדות 

 המגנטיים באותם מקומות.

 

סגרת בדיקת תכניות ואישור היתרי בנייה. בכל מבנה ציבור חלק משמעותי מהעבודה בנושא קרינה מתקיים במ

ומבנה חינוך נדרש לפי הנחייתנו להכין דו"ח הערכת סיכוני קרינה באמצעות יועץ קרינה. במידה והבדיקה 

קרקעיים במבנה, או -מצביעה על חריגות מהקריטריון, נדרש להכין תכנית למיגון לוחות חשמל וכבלי הזנה תת

בתכנית החשמל על מנת להרחיק את מקורות הקרינה מקרבה של חדרים המשמשים לשהייה  לביצוע התאמות

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.

 

קווי חשמל במתח גבוה ומתח עליון הם מקור לשדות  – מקורות קרינה בלתי מייננת – 4מפה מס' 
 אנטנות שידור סלולריות הן מקורות קרינה בתדר גלי רדיו. .מגנטיים בתדר נמוך
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ו בפורומים שונים וניסינו לתת מענה לפניות רבות מהציבור בנוגע לפריסה המתוכננת של אנטנות השנה השתתפנ

 . להלן תמצית המידע שהעברנו לציבור:5סלולרית דור 

 

עושה שימוש בתדרים גבוהים יותר )אורך גל קצר יותר(. תדרים אלו חודרים פחות טוב  5טכנולוגיית דור  .1

תהיה ברשת צפופה יותר של מוקדי שידור, ותוך  5כן פרישת האנטנות מדור דרך קירות ולתוך מבנים, ועל 

שימוש במוקדי שידור זעירים פנימיים שנמצאים בתוך מבנים )בעיקר מבני ציבור, קניונים וכד'(. בפרישה 

רחבה כזו, הספקי השידור של מוקדי השידור, וגם של ציוד הקצה )הטלפונים הניידים( נמוכים יותר, בשל 

 חק הקצר יותר ביניהם, וכך גם החשיפה לקרינה.המר

מאפשר שידורים באלומה צרה ומדויקת לכיוון מכשירי  Massive MIOMOהשימוש באנטנות מסוג  .2

הקצה בהשוואה לאנטנות שנמצאות בשימוש כיום, שחושפות אזורים נרחבים לקרינה ללא צורך. 

 את החשיפה הסביבתית לקרינה.האנטנות החדשות יעילות יותר מבחינה אנרגטית ומפחיתות 

היא גם שוויונית יותר, מבחינה זו שלא נמצא  5הפרישה הרחבה וההומוגנית של מוקדי השידור בדור  .3

ריכוזים של אנטנות בנקודה אחת שמשדרות למרחק רב, אלא פרישה אחידה פחות או יותר במרחב 

 והה יותר.העירוני. כתוצאה מכך נימנע מיצירת מוקדים של קרינה סביבתית גב

מאפשרת להעביר מידע על גלי השידור באופן יעיל יותר,  במהירות רבה יותר, ולכמות  5טכנולוגית דור  .4

רבה של משתמשים בו זמנית. כאשר מהירות הגלישה עולה, משך הגלישה קטן, ועל כן נכון לומר 

 ים.מייצרת פחות קרינה סביבתית לצורך העברת אותו נפח של נתונ 5שטכנולוגית דור 

כמובן, שאם כתוצאה מהעלאת  מהירות הגלישה נתרגל לצרוך יותר נתונים דרך הטלפונים הסלולריים,  .5

יתקזז מול עלייה בהיקף השימוש.  התופעה הזאת מוכרת מתחום התחבורה,  5היתרון הטכנולוגי של דור 

 5ת שכניסת דור כאשר סלילת כבישים חדשים מעודדת בסופו של דבר גידול בכמות הנסיעות. ניתן לצפו

תאפשר שימושים חדשים ונוספים בתקשורת הסלולרית, ותאפשר קפיצת מדרגה בכניסת טכנולוגיות 

ופרויקטים שבהם יש צרוך בעיבוד מהיר של כמות מידע מסיבי באופן מקוון. טכנולוגית התקשורת 

ומים רבים בתחום של תתמוך במכוניות אוטונומיות, פעילות רפואית מקוונת ואפילו ניתוחים מרחוק, ייש

ערים חכמות ובניינים חכמים. את כל הפיתוחים האלו אפשר יהיה לבצע רק אם ניתן לסמוך על האות, 

 .5, ויתאפשר בטכנולוגיה של דור 4שיגיע בזמן אמת תוך אלפיות שנייה. זה לא קיים בטכנולוגיה של דור 

 

 

 יעדים :

 המשך ליווי סביבתי של תכניות:  .1

במטרה ליצור  –ימושים מעורבים באזורי התעשייה קריית חלוצים וקריית איתנים תכניות להכנסת ש •

מנגנון שיתאם הכנסת שימושים מעורבים תוך הרחקת השימושים המסוכנים והמטרידים מצד אחד, 

 ושמירה על התעשייה מצד שני.

של  הרחקת שימושים בחומרים מסוכנים מטווח ההשפעה –קריית פארק לכיש ודרום עורף הנמל  •

 רצפטורים ציבוריים.

 מעקב וטיפול בהיתרי בנייה. –אזור תעשייה דרומי ופארק החולות  •

טיפול בהיתרי בנייה  ויישום התנאים הסביבתיים בפרויקטים כגון: תחנת מיון לפסולת, מתקן טיפול  .2

 בפסולת, בית חולים, מרכזים מסחריים, מתקני תעשייה.

 הרכזים באיגוד., בשיתוף עם GISהמשך פיתוח מערכת  .3
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ניטור אנטנות סלולריות וקרינה בלתי מייננת במטרה לכסות כמות רבה יותר של מוקדי שידור, ומדידות  .4

 עדכניות לאתרים שנבדקו בשנים קודמות.

 מעקב ובקרה על נתוני המשרד להגנת הסביבה. .5

 טיפול במפגעי אסבסט ומענה לפניות הציבור. .6

 קידום ויישום בנייה ירוקה. .7

 כניסת שימושים תעשייתיים לאזורי התעשייה, בהתאם למדיניות האיגוד והרשויות.בקרה על  .8

 מניעת קונפליקטים סביבתיים בין שימושים תעשייתיים. -בקרה על כניסת שימושים לאזורי התעשייה  .9

 

 


