
תאריך 

התחלה
מיקום מדויקישובמחוזתיאור מקרה

11/10/2014
מפילטר כתוצאה  (1744ם "מספר או)דליפת אדי ברום 

.ללא נפגעים, מדליפה של אטם
תרכובות ברוםרמת חובבדרום

13/10/2014
 (1294ם "מספר או)דליפת כמות קטנה של טולואן 

למאצרה
מ"איי בע.פי.פריגו איירמת חובבדרום

דרום(1267ם "מספר או)דליפה בקו דלק גולמי 18/10/2014
קו צינור אילת אשקלון ממיכל 

 ברמת יותם35

טק–מפעל טבע רמת חובבדרוםמצנרת לתוך מאצרה (1294ם "מספר או)גלישת טולואן 25/10/2014

רמת חובבדרום(1005ם "מספר או)פליטה רגעית של אמוניה 28/10/2014
מפעל תרכובות ברום מתקן 

915

30/10/2014
 (1789ם "מספר או)פריצת קו של חומצה הידרוכלורית 

הכמות שדלפה היא פחות מרבע , אל תוך מאצרה מבטון

.ק"מ

מישור רותםדרום
, מפעל פריקלרס ים המלח

1'מתקן מ

01/10/2014
כנראה בעקבות , תלונות על ריח כימי מלווה בצריבות

(1064ם "מספר או)דליפת מתיל מרקפטאן 
18אריה שנקר פתח תקוהמרכז

23/10/2014
מספר )שפיכת מספר ליטרים בודדים של חומצת מלח 

.במקום היפוכלוריט בין מכלים (1789ם "או
נס ציונהמרכז

שיכון בינוי ' מתקן ה של חב

13הרדוף ' מים בנס ציונה רח

מפעל אלגת בקיבוץ אלוניםאלוניםצפוןברחבת מפעל (1830ם "מספר או)שפך חומצה גופרתית 01/10/2014

26/10/2014
 (1830ם "מספר או)שפך קטן של חומצה גופרתית 

 נפגעו קל ופונו לבית חולים4. בעקבות חיתוך צינור
מפעל נס קפה עליתצפתצפון

27/10/2014
לקרקע  (1202ם "מספר או) ליטר סולר 400-שפך של כ

 ליטר בעקבות 6,000-מחור במכלית צבאית שהכילה כ

.התדרדרות במורד הר

הר אחיםצפון

מפעל מגנזיוםעין תמרדרום(1017ם "מספר או)דליפת כלור ממפעל 05/11/2014

06/11/2014
 (1202ם "מספר או)של סולר  ( ליטר30)שפך מועט 

מברז במתחם חברת החשמל
מתחם חברת חשמלרמת חובבדרום

06/11/2014
 (1350ם "מספר או) טון גופרית גרנולרית 1שפך של כ 

.כתוצאה משימוט של קרון רכבת
דרום

רותם 

אמפרט

מפעל רותם אמפרט במישור 

רותם

06/11/2014
ם "מספר או) 33% ליטר חומצת מלח 40-50שפך של 

לאספלט (1789
מבשלות בירה בינלאומיותאשקלוןדרום

09/11/2014
נשפכו , בעקבות כשל משאבת סחרור במתקן ספיגה

 (1823ם "מספר או)ליטרים בודדים של סודה קאוסטית 

.לתוך מאצרה

640מתקן , תרכובות ברוםרמת חובבדרום

27/11/2014
 (1823ם "מספר או) 20%שפך של סודה קאוסטית 

.למאצרה כתוצאה מכשל במשאבת סחרור
מפעל ברום נאות חובברמת חובבדרום

רמת חובבדרוםבכמות מינורית (1170ם "מספר או)התלקחות של אתנול 27/11/2014
מפעל פריגו לייצור חומרי 

גלם לתרופות

06/11/2014
כבאי נהרג ומספר אנשי כוחות הצלה ואזרחים נפגעו 

במפעל (1005ם "מספר או)כתוצאה מדליפת אמוניה 
פארק תעשיות עמק חפרעמק חפרמרכז

נתניהמרכז ליטר50- כ, (1005ם "מספר או)דליפת אמוניה נוזלית 07/11/2014
מפעל טמפו אזור תעשיה 

פולג נתניה

מפעל דלקול בשכונת הרכבתלודמרכזריח נודף מקוביית פסולת ריקה08/11/2014

20/11/2014
 (1791ם "מספר או)דליפה של סודיום היפוכלוריט 

.בבריכה טיפולית
ראשון לציוןמרכז

א "בריכת שחייה רחוב החיד

4

04/11/2014
קובייה שמכילה מים ומעט סולבנטים שמקורם במאצרה 

נפלה במהלך הובלה לכביש
עכוצפון

בצומת כפר מסריק ליד 

תחנת דלק נתקה

05/11/2014
 (1202ם "מספר או)נמצאה שלולית של מים וסולר 

בתעלת מים מאחורי תחנת אוטובוס
אור יהודהתל אביב

מאחורי תחנת אוטובוס 

בצומת יגאל אלון אור יהודה

המלח ים ברום מפעלהמלח יםדרום(1605 ם"או מספר) ברומיד אתילן של קטנה דליפה02/12/2014

2015מרץ  - 2014טבלת ארועי חומרים מסוכנים בחודשים אוקטובר 
המשרד להגנת הסביבה: מקור



מוקדים מספרשבע בארדרוםאשפה\דשן\כימי ריח תלונות 10 מעל02/12/2014

02/12/2014
 כתוצאה (2582 ם"או מספר) Ferric Chloride של דליפה

מוביל מהתהפכות
ביצרוןדרום

 עייש לבני ביצרון שבין כיכר

 ראם פארק. ת.לא בכניסה

המלח ים ברום מפעל

2561 גוש-  לול-  סעדיה נגרמשעןדרוםבמושב לולים ריח תלונות07/12/2014

11/12/2014
 של צפונית בשכונה מאותר לא ממקור ריח פניות ריבוי

שבע באר
רמות שכונתשבע בארדרום

16/12/2014
 מספר) אמוניה תמיסת מטפטוף כתוצאה בעובד פגיעה

(1005 ם"או
חובב רמתדרום

 מתקן ברום תרכובות מפעל

640

18/12/2014
 (1075 ם"או מספר) גז מכלי שהובילה משאית בין תאונה

קטנה  למשאית
ערד תלדרום

ערד תל ליד 31 כביש

גז חורה

21/12/2014
 ממשאית (1267 ם"או מספר) מזוט טון 1-2 של שפך

לכביש
צומת-  ערדדרום

 בין- דרום לכיוון 31 כביש

.המלח לים ערד

22/12/2014
 (2672 ם"או מספר) 6% מימית אמוניה ק"מ 10 כ גלישת

במפעל
אמפרט רותם מפעלרותם מישורדרום

23/12/2014
 (1805 ם"או מספר) זרחתית חומצה ק"מ 2 של שפך

30% עד של בריכוז מהולה
אמפרט רותם מפעלרותם מישורדרום

26/12/2014
 לחוף הקרובים מטר 200 ב דק שמנוני כתם על דיווח

מערבה
אשדודדרום

הצפוני התעשיה אזור

 לישראל החשמל חברת

אשכול הכח תחנות-  מ"בע

עזי אלדרוםאנטיביוטיקה של גבוה מינון בעקבות כבשים 40 תמותת26/12/2014

חקלאי שטחז"תש פעמידרוםבישוב מפעל בתוך שמבעירים שריפה על דיווח26/12/2014

31/12/2014
 דיאזול ליטר 1,800 המכילות חביות, תגובה בעקבות

לעשן החלו (3082 ם"או מספר)
מ"בע מכתשים אדמהחובב רמתדרום

אלקון מפעל  דשנים מתחםאתא קרייתחיפהריח תלונות ריבוי07/12/2014

07/12/2014
 יתר מילוי מצינור (1105 ם"או מספר) n-pentanol גלישת

(overflow)
חיפהחיפה

 המגיעה ER pusan אנייה

לנמל

מ"בע כימיקלים חיפה

08/12/2014
 ם"או מספר ) פחמימן של בודדים ליטרים של דליפה

3295)
חיפה נמלחיפהחיפה

חיפהחיפהבארגז לרחוב רפואית פסולת השלכת13/12/2014

 ליד, 12 ירושלים רחוב

" פנימית רפואה" קליניקה

אשפה לפח בסמוך

מוצקין קרייתחיפההאזור בכל שריפה ריח על תלונות עשרות20/12/2014

-  הקריות אזור מכל התלונות

חיים, ביאליק, מוצקין

מכבי בכפר השריפה

כימיקלים דור מפעלחיפהחיפהבמפעל מזוהה לא ממס משפך כתוצאה חזק כימי ריח23/12/2014

28/12/2014
 סמוך תעשייה באזור בעסק אסבסט במעורבות שריפה

.להסתגרות הוראה הייתה, למפעלים
ביאלק קרייתחיפה

ביאליק קריית שלום צור

מ"בע טכנית אספקה אמסלם

שמש בית מנועישמש ביתירושלים(2032 ם"או מספר) חנקתית חומצה של שפך03/12/2014

80 משקזכריהירושליםר"מ 50 כ. קטינים ידי על גם, אסבסט גג פירוק15/12/2014

17/12/2014
 בצורה מטר 2 על 6 בגודל אסבסט גג לפירוק חשש

אגרסיבית
ירושלים 16 מימון בן רחובירושליםירושלים

רמלהמרכזחריף ריח על תלונות07/12/2014
 רחוב מנחם קריית שכונת

אפריאט

10/12/2014
 מספר) אלכוהול אמיל המובילה מכלית במעורבות תאונה

באש שעלתה (1105 ם"או
דניאל כפרמרכז

. 1 כביש עם 6 כביש קטע על

 למחלף שמן בן מחלף בין

דניאל

דרום כימיקלים חיפה



קאסם כפרמרכזמשאיות ידי על פסולת הטמנת על דיווח12/12/2014

14 הגליםארסוףמרכז.בית בתוך מברומטר (2809 ם"או מספר) כספית של שפך22/12/2014

30/12/2014

 של אחד כל ליטר 1 המכילים זכוכית בקבוקי פריקת בעת

 3-4 נשברו, (2031 ם"או מספר) חנקתית חומצה

בטון לריצפת נשפכה ותכולתם בקבוקים

לודמרכז

 שדות רשות מטען מסוף

צפוני שער ליד, התעופה

גדות

טורעאןצפוןמתכות שריפת על דיווח12/12/2014

צפוןגרוטאות במגרש (1017 ם"או מספר) כלור מכל התבקעות17/12/2014
 אל ד"מג

כרום

  85 ציר על גרוטאות מגרש

הדלק תחנת מול, הישן

טוב עוף מפעלשאן ביתצפוןבמפעל מצינור (1005 ם"או מספר) אמוניה דליפת18/12/2014

22/12/2014

 (ם"או מספר ללא) דיאוקסיד טיטניום תשטיפי שפך

 להגיע היה צפוי השפך. במפעל מרכזית לשוחה מביובית

ש"למט

1 מאוריציו לוי,  נילית מפעלהעמק מגדלצפון

נהריה מלוז מפעלנהריהצפוןידועה לא בכמות 1005 אום' מס אמוניה דליפת25/12/2014

25/12/2014
 ידוע לא, המלכה אסתר מרחוב ריח תלונות התקבלו

הריח מקור
עפולה המלכה אסתר רחובעפולהצפון

אביב תל עמל קרייתאביב תלאביב תלאסבסט עם טרקטור באמצעות בניינים הריסת29/12/2014

ברק בניאביב תלכהלכה שלא אסבסט פירוק31/12/2014
54 בגין מנחם

אברכים התאחדות

7 עופרים משעולשבע בארדרום.מגורים באיזור אסבסט גג ר"מ 7 שריפת08/01/2015

ברום תרכובותחובב רמתדרוםבמיתקן ממשאבה (1744 ם"או מספר) ברום טפטוף11/01/2015

21/01/2015
 במשאית נגרס ג"ק 12 (1075 ם"או מספר) ם"גפ מכל

מוטמן אשפה לפח שהושלח לאחר באשדוד אשפה
אשדודדרום

22/01/2015
 למאריזה (1170 ם"או מספר) אתנול ליטר 150 נשפכו

.המפעל בתוך לקרקע
שבע בארדרום

25/01/2015
 ממכולת (2834 ם"או מספר) זרחתית חומצה של דליפה

(הרכבת מתחם) חובב ברמת רגל 20
שבע בארדרום

 רכבת שלוחת, חובב רמת

ישראל

28/01/2015

, למערכת דלק הזרמת במהלך צינורות במחבר כשל עקב

 דלק בתחנת לקרקע סילוני דלק ליטר 11,000 דליפת

 .1863 ם"או מספר, צבאי בבסיס

חצריםדרום

29/01/2015
 ככל , 634 במתקן זיקוק בקרונות HBr מאטם פריצה

.שנפלטה הגז לכמות  הערכה אין. באטם מכשל הנראה
634 מתקן, ברום תרכובותחובב רמתדרום

06/01/2015
 על (1486 ם"או מספר) חנקתי אשלגן אבקת של שפך

12 כביש
חיפהחיפה

(ן"בז עוקף) 12 כביש

מ"בע כימיקלים חיפה

12/01/2015
 עקב, מארובה (1486 ם"או מספר) חנקתי אשלגן פליטת

.אבק במפריד תקלה
כימיקלים חיפהחיפהחיפה

אשדוד-  מקסימהחיפהחיפהחיפה בנמל ממכולה (1963 ם"או מספר) הליום דליפת14/01/2015

19/01/2015
 פצצת של מבוקר פיצוץ עקב בזרחן קרקע לזיהום חשד

מרגמה
ירושליםירושלים

 רחוב, לשעבר שנלר מחנה

ישראל מלכי

תקוה פתחמרכזהמשאית של בארגז טרנפנטין ליטר 40 בערך נשפך26/01/2015
 שירות–  סייקלין" מפעל

38 גיסין אבשלום. למוסכים

26/01/2015
 עבר אל (קטן מיכל) 30% מלח חומצת ליטר 20 של שפך

הכביש צידי
רמלהמרכז

 לאזור בכניסה, פוליבה צומת

'ב תעשיה

ברקן גשראריאלמרכזכביש על ממיכלית שמן ליטר 10 כ של דליפה26/01/2015

11/01/2015
 (1744 ם"או מספר) ברום דליפת, תקלה בעקבות

במנדף ממשאבה
רחובותמרכז

12 המדע

 ישראל סיסטמס מדיקל אי י'ג

מ"בע



05/01/2015

 הדברה חומרי מיכלי מהשארת כתוצאה להרעלה חשד

,  מהגשמים וכתוצאה חקלאי בשדה" אוריאה" בשם

.מהן 13 ומתו כבשים שתו ממנה שלולית נוצרה

למכורה גיתית ביןגיתיתמרכז

04/01/2015
 מקובייה (1993 ם"או מספר) סולוונט בוצת העברת בעת

פועל של בפניו פגעה בוצה מעט, למכלית
מ''בע תעשיות דלקלודמרכז

31/01/2015
. ביתית בהדברה (2783 ם"או מספר) דיזיקטול יישום

ביתי לשימוש מאושר אינו החומר
8 ויינברג שמואלברק בניאביב תל

18/03/2015
 האסבסט במעורבות, ענתות בשכונת בקרוון שריפה

.ר''מ 12כ ששטחו
ענתותירושלים

, ישנה הקרוונים שכונת

נטושים מגורים

תכלת צומתדרוםס"חומ המובילה לרכבת פרטי רכב בין תאונה02/03/2015

02/03/2015
 ם"או מספר) Perchloromethyl mercaptan דליפת

במפעל (1670
מכתשים אדמהחובב רמתדרום

אשדודדרום.קורנס במפעל עץ גשר שריפת15/03/2015
 להתכת מפעל) קורנס מפעל

אשדוד ( עופרת

אשקלוןדרוםממכלית (1075 ם"או מספר) ם"גפ ודליפת התלקחות15/03/2015
4 בכביש פריאור צומת

מ"בע ושות אפרים בורשטיין

אשדוד נמלאשדודדרוםצבעים של  ממכולה קלים דליפה סימני17/03/2015

18/03/2015
 חומצה ליטרים מאות כמה של גודל בסדר לדליפה חשד

המפעל בשטח ניקוז מבור מים עם מעורבת זרחתית
אמפרט רותםרותם מישורדרום

22/03/2015
 (1824 ם"או מספר) קאוסטית סודה ליטר 700 של שפך

למאצרה
טק טבע מפעלחובב רמתדרום

נוגה טנא מפעלמלאכי קריתדרום.רגעית (1005 אום) אמוניה דליפת22/03/2015

23/03/2015
 (1830 ם"או מספר) גופרתית חומצה ק"מ 2 של שפך

במפעל אספלט משטח על, מקו
מ"בע נגב אמפרט רותםרותם מישורדרום

27/03/2015
 מבנה של מטר 3×2 גגון, אסבסט במעורבות שריפה

.מגורים לבית צמוד כמחסן המשמש
דימונהדרום

,  8 קדש'  ברח מגורים בית

למחסן שהוסווה מדרגות חדר

אמפרט רותם מפעלרותם מישורדרוםמאצרה לתוך קאוסטית סודה של שפך28/03/2015

30/03/2015
 (1294 ם"או מספר) וטולואן מים ליטר 500 של שפך

פתוח ברז השארת בעקבות
טק טבעחובב רמתדרום

רעלים סככת נמלאשדודדרוםאשדוד בנמל ממכולה טפטוף30/03/2015

חיפה נמלחיפהחיפהבאוניה ממכולה 1963 הליום דליפת06/03/2015

ן"בזחיפהחיפהממיכל אמוניה של קטנה דליפה08/03/2015

חגית חשמל חברת אתרשלמה בתחיפה1202 אום סולר של בודדים ליטרים שפך26/03/2015

11/03/2015
 40 בפולריס קרקע לבית כניסה רוססה שכנים בריב

(3018 ם"או מספר)
14 לכישהעין ראשמרכז

17/03/2015
 ם"או מספר) רדיואקטיבי חומר ובה חבילה פריקת בעת

.וניזוקה החבילה נפלה, (2915
קרגו  פורט סוויסג"נתבמרכז

24/03/2015
" פרסולפט סודיום" בשם אבקתי חומר ג"ק 5 כ של שפך

.מכולה בתוך 1505 אום' מס
יבנהמרכז

 חבל קלה ת"אזוה, 1 שלזינגר

יבנה

בונדד אשדוד חברת

24/03/2015
 אורגניים מרכיבים שנוקו מים של מיכל התבקעות

סן-דלק במפעל
לודמרכז

בלוד הרכבת

סן-דלק

מרכזשלום ניצני תעשייה בפארק אל-טל במפעל שריפה27/03/2015
-  עוז ניצני

צומת

, שלום ניצני תעשייה פארק

אל-טל מפעל

13/03/2015

 אמבטיות מעורבות בשריפה. במפעל שריפה על הודעה

 (1689 ם"או מספר) Sodium cyanide, מלח תמיסות ובהן

(1823 ם"או מספר) קאוסטית וסודה

חולוןאביב תל
2 הסולל

מתכת לציפוי מפעל תרשיש


