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 חוק חופש המידע באיכות הסביבה

 :1691רעש התשכ"א  .1

  

 תאריך מס'
 האירוע

 / אזור
 מיקום

 טיפול ותוצאות מהות המפגע

 .אין אירועים חריגים  לא אין  1018 1

  

 פליטות מזהמי אויר וריחות .2

  

 תאריך מס'
 האירוע

 / אזור
 מיקום

 טיפול ותוצאות מהות המפגע

ריכוז  1
 נתונים

 ישראל כרומאלוי, היתעשי
 מ"בע

 פליטות בדיקת
 בארובה מזהמים

https://tinyurl.com/y3ej8a5u 

ריכוז  1
 נתונים

 ישראל אדוורדס, תעשייה
 שיווק/מ"בע ואקום

 פליטות בדיקת
 בארובה מזהמים

https://tinyurl.com/y6h89t7d 

ריכוז  3
 נתונים

 פליטות בדיקת מ"בע ויסוניקתעשייה, 
 בארובה מזהמים

https://tinyurl.com/y297hoty 

ריכוז  4
 נתונים

 פליטות בדיקת מ"בע ישראל ניומוניקס
 בארובה מזהמים

https://tinyurl.com/y5kzvdjf 

ריכוז  5
 נתונים

 פליטות בדיקת מ"בע גיאומטרית ט'אובג
 בארובה מזהמים

https://tinyurl.com/y6fkmvl6 

ריכוז  6
 נתונים

 פליטות בדיקת המגדר חוד
 בארובה מזהמים

https://tinyurl.com/y4eqhjlk 

ריכוז  7
 נתונים

 פליטות בדיקת מ"בע גיאומטרית ט'אובג
 בארובה מזהמים

https://tinyurl.com/y2d75ljm 

ריכוז  8
 נתונים

 פליטות בדיקת הערגול מפעל- תעשיות חוד
 בארובה מזהמים

https://tinyurl.com/y2d75ljm 

ריכוז  9
 נתונים

 פליטות בדיקת מ"בע לסוכר זיקוק בתי סוגת
 בארובה מזהמים

https://tinyurl.com/y3o3fgza  

 
 איכות האוויר –מדידות סביבתיות  .3

  

 תאריך מס'
 האירוע

 / אזור
 מיקום

 טיפול ותוצאות מהות המפגע

 קיים תחנת ניטור בעיר אין   שוטף .1
ניטור איכות האוויר ומידע על התחנה 

 לחץ כאן

 
 

 1663התשנ"ג  –חומרים מסוכנים   .4

  

 תאריך מס'
 האירוע

 / אזור
 מיקום

 טיפול ותוצאות מהות המפגע

 חומצה המכילה קובייה שריפת 1, אשלגן תעשייה 06/1013 .1
 ם"או מספר) 11% הידרופלואורית

1790) 

 השריפה כובתה ע"י כב"א .1
 חלופי למכל הועבר החומר  .1   .1

 חובב לרמת שהועבר
 נלקח דגימה לצורך חקירה.  .3   .3

. האירוע טופל ע"י המשרד לאיכות 4  44
  הסביבה.

במעקב ובקרה מול מפעלים    אזור תעשיה שוטף .1
המחזיקים חומרים כולל רישיון 

 ותנאים.

  אירועים  1ישנם
שנמצאים בתחקור של 

משרד הגנת וטרם 

https://tinyurl.com/y6h89t7d
https://tinyurl.com/y297hoty
https://tinyurl.com/y5kzvdjf
https://tinyurl.com/y6fkmvl6
https://tinyurl.com/y4eqhjlk
https://tinyurl.com/y2d75ljm
https://tinyurl.com/y2d75ljm
https://tinyurl.com/y3o3fgza
https://www.svivaaqm.net/StationInfo5.aspx?ST_ID=124
https://www.svivaaqm.net/StationInfo5.aspx?ST_ID=124


 פורסם דוח מסכם
  

 
 

 1663התשנ"ג  –ומרי הדברה בסביבה ח .5

  

 תאריך מס'
 האירוע

 / אזור
 מיקום

 טיפול ותוצאות מהות המפגע

לאחזקה  ןרישיומעקב ובקרה אחר    תעשיה ומלאכה שוטף .1
 ועמידה בדרישות ובתנאים.

הדברה בכלל העיר ומוסדות מבוצע  אין ותעשיהכלל העיר  שוטף .1
 ןברישיועל ידי קבלן מאושר המחזיק 

 להדברה ולאחזקת חומ"ס.
 

 1694התשמ"ד  –ושלכת ברשות הרבים פסולת המ .9

  

 תאריך מס'
 האירוע

 / אזור
 מיקום

 טיפול ותוצאות מהות המפגע

כלל העיר, תעשיה  שוטף .1
 ומלאכה.

מבוצע מעקב, טיפול, התראות   
וקנסות על ידי הפיקוח העירוני נגד 

 המשליכים.
 אין אירועים חריגים.     1/1018 .1

  

 זרימות דליפות שפכים תעשייתיים .7

 

 תאריך מס'
 האירוע

 / אזור
 מיקום

 טיפול ותוצאות מהות המפגע

מבוצע מעקב ובקרה אחר מפעלים    תעשיה ומלאכה שוטף .1
 כולל בדיקות למניעת זרימות.

 אין אירועים חריגים.   תעשיה ומלאכה 06/1018 .1
  

 פינוי תמלחות .9

  

 תאריך מס'
 האירוע

 / אזור
 מיקום

 טיפול ותוצאות מהות המפגע

 במעקב ובקרה.   מפעלים ותעשיה 06/1018 .1
  

 המים איכות דוח .6

  

 תאריך מס'
 האירוע

 / אזור
 מיקום

 טיפול ותוצאות מהות המפגע

ע"י תאגיד המים, מי  במעקב ובקרה בדיקת שוטפת-מפגעאין   כלל העיר 1-3/1018 .1
 ק.גת

 לחץ כאןלמידע נוסף 
 

 אנטנות סלולריות.רשימת  .11
 

 מתבצע ע"י המשרד להגנת הסביבה
 לחץ כאן לצפייהרשימת אנטנות בתחומי העיר קריית גת 

 לחץ כאן -מפת אנטנות סלולריות ארצית
 

 .למיחזור אגירה מתקני מיקום .11
 

 לצפיה לחץ כאן -של העירייה GISאת מיקומי מתקני האשפה ומחזור ניתן למצוא מערכת 
 

 
 לחץ כאן י תאגיד המים, מי ק.גתניטור שפכי תעשייה ועסקים מבוצע ע"

 לחץ כאן ההשתיידוח איכות מי 

 לחץ כאןנתוניים סביבתיים אודות אתר המט"ש 

 

 :תחנת ניטור אוויר
 אשר מנטרת בזמן אמת את איכות האוויר, כמות הגשם, לחות, ומדידת הגשמים.בקריית גת נמצא תחנת ניטור איכות האוויר 

 לחץ כאןניטור איכות האוויר ומידע על התחנה 

http://www.mei-gat.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D/
https://drive.google.com/file/d/0ByjFTAGwP0SKd09kdnQwazNEcEU/view?usp=sharing
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Communication_Facilities/cellular/Pages/CellularMapGIS.aspx
http://gis.intertown.co.il/krg/muniLanding/
http://www.mei-gat.co.il/wp-content/uploads/2014/08/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-2014.pdf
http://www.mei-gat.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D/
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Pages/FreedomofInfoLobby.aspx
https://www.svivaaqm.net/StationInfo5.aspx?ST_ID=124


 לחץ כאןנתוני זמן אמת מהתחנה 
 לחץ כאןמפת חריגות 

 לחץ כאן (PRTR) לסביבה פליטות מרשם - ס"מפל
 
 
 
 

 האגף תיש לפנות למנהללשאלות, המלצות והערות,
 הדס פדידה

 מחלקת איכות הסביבה תמנהל

 gat.muni.il-hadasbu@qiryat מייל:  4687471-08טלפון:       81000גת  קריית 1ת.ד.  1חשוון 

http://www.svivaaqm.net/Online.aspx?ST_ID=124;0
http://www.svivaaqm.net/ManaSensitiveMap.aspx?STID=124_10
http://www.sviva.gov.il/PRTRIsrael/Pages/default.aspx
mailto:hadasbu@qiryat-gat.muni.il

