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מיכת המשרד דו"ח זה הופק ע"י ידי עמותת הפורום לישראל ירוקה (ע"ר) תודות לת

  להגנת הסביבה, במסגרת הסיוע שמעניק המשרד לארגונים סביבתיים.

מובהר כי על אף התמיכה, כל האמור בדו"ח הוא עבודה עצמאית של הפורום לישראל 

 ירוקה ועל דעת העמותה בלבד.



 

3 

 

  תוכן
  5  ................................................................................................................................  מבוא

  7  .............................................................................................................................  הקדמה

  7  ..............................................................................................................................  רקע

  7  .............................................................................................................. העבודה שיטות

  7  ................................................................................................................  העבודה היקף

  8  ...........................................................................................................  בממצאים שימוש

  8  .................................................................................  מערכתיים פתרונות ויצירת מדיניות

  9  .........................................................................................  פלק צור ד"עו – משפטית הקדמה

  12  ...........................................................................  )ודוגמאות ותטבלא( הסקר ממצאי סיכום

  13  ......................................................................................................  מחוזות לפי מפגעים

  13  ...................................................................................................  וחיפה צפון מחוזות

  14  .............................................................................................  אביב ותל מרכז מחוזות

  15  .........................................................................................................  ושומרון יהודה מחוז

  15  ...............................................................................................................  דרום מחוז

  16  .............................................................................................................  המפגעים שטח

  18  ............................................................................................................  למפגעים דוגמאות

  18  ......................................................................................................................  מחצבות

  18  .........................................................................................................  טייבה מחצבת

  21  ..........................................................................................................  בידיא מחצבת

  23  ......................................................................................................  חוקיים לא מפעלים

  23  .........................................................................................  פאחם אל אום בטון מפעל

  26  .................................................................................................  השלושה גבעת מפעל

  29  ......................................................................  אשדוד - צפוני תעשייה אזור בטון מפעל

  32  .................................................................................................................  בניין פסולת

  32  .............................................................................................  ירקון צומת בנין פסולת

  34  ....................................................................................................  ריינה בניין פסולת

  36  ...........................................................................................................  מתכתית פסולת

  36  ..................................................................................  מסובים מחלף מתכתית פסולת

  39  ................................................................................................  קלנסווה רכב מגרטת

  41  ................................................................................................  ימין נווה רכב מגרטת

  43  ...........................................................................................................  חקלאית פסולת

  43  ....................................................................ת'ג לבאקה סמוך חקלאית פסולת שריפת

  45  ...........................................................................  צורן לקדימה סמוך חקלאית פסולת

  48  .....................................................................................  חצב דרומית חקלאית פסולת

  50  ...............................................................................................................  ביתית פסולת

  50  ........................................................................... לאריאל סמוך ביתית פסולת שריפת

  53  .............................................................................  זית-ביר ביתית פסולת סילוק אתר



 

4 

 

  56  .............................................................................................  אלקטרונית פסולת שריפת

  56  ............................................................................. שפרעם אלקטרונית פסולת שריפת

  59  ...........................................................................  עווא בית אלקטרונית פסולת שריפת

  61  ..............................................................................  מפפוקחות לא /חוקיות לא גז תחנות

  61  ........................................................................................  שומרון שבי צומת גז תחנת

  64  ...............................................................................................  אפרים מעלה גז תחנת

  67  .........................................................................................  הסביבה הגנת מצב לגבי תובנות

  68  ......................................................................................  2019 המפגעים רשימת –' א נספח

 



 

5 

 

  מבוא

ההתרחשויות והגילויים אשר ליוו  ברחבי העולם המהפכה התעשייתית.שנים החלה  250- לפני כ

את המהפכה הקפיצו את יכולותיו של המין האנושי למחוזות שהיו דמיוניים בדורות קודמים. 

בני האדם הגדילה במאות  האפשרות להשתמש במנוע קיטור ובחשמל לטובת הנוחות והיעלות של

אחוזים את תוחלת החיים ואת איכותם ויצרה עולמות שלמים של פנאי, תרבות, פילוסופיה 

ותוכן. במרוצת השנים הסתבר שהניצול הסיטונאי של משאבי הטבע שליווה את הפיתוח 

התעשייתי נעשה בצורה לא מושכלת והביא לנזקים כבדים ואף בלתי הפכים למערכות 

ת העולמיות, תופעות כמו פגיעה בשכבת האוזון, התחממות גלובלית, זיהום אוויר, האקולוגיו

ועוד יצרו תהליך הפוך של פגיעה בבריאותם ובאיכות חייהם של בני האדם, זיהום מקורות מים 

  פגיעה הבאה לידי ביטוי בעיקר באוכלוסיית מוחלשות וע"פ התחזיות אף תתגבר בדורות הבאים. 

 ,קיימא"-"פיתוח ברם החל להיות נפוץ יותר ויותר בשיח הציבורי המושג בעשורים האחרוני

על  מושג המסמל את הרצון להמשיך את הפיתוח הטכנולוגי והתעשייתי אך תוך לקיחת אחריות 

השפעות הפיתוח על הסביבה ותוך מניעת נזקים למערכות האקולוגיות. האתגר הראשון איתו  

קיימא" הוא הבנת היקף ועוצמת -את רעיון ה"פיתוח ברמתמודדות המדינות הבאות ליישם 

המפגעים הקיימים בשטחם. נראה כי בסוגיה זו קיים פער מסוים בישראל, מצד אחד חלה 

בתחומי הסביבה בשנים האחרונות ומנגד מתנהלת התקדמות רבה בחקיקה, תכנון ואכיפה 

הנזק הסביבתי במדינה. במקביל תעשייה שלמה בלתי חוקית ולא מפוקחת הגורמת את עיקר 

תעשייה זו מקיפה מספר ענפים במשק הישראלי ופועלת "מתחת לרדאר" שנים רבות. עמותת 

"הפורום לישראל ירוקה" לקחה לה כאתגר להתמודד עם הפער הקיים בין המתרחש בשטח לבין 

  המידע המצוי בידי הרשויות והציבור בנושא זה. 

ע"י קבוצת צעירים בוגרי יחידות מיוחדות ומערכת  2011"הפורום לישראל ירוקה" הוקמה בשנת 

הביטחון אשר החליטו לפעול נוכח כמות ועוצמת המפגעים האקולוגיים אשר נחשפו אליהם 

מתוך תחושת אחריות לאומית ודאגה לדורות הבאים. חברי הארגון נעזרים ברחבי המדינה. 

ם של הפועלים בניגוד לחוק ובכך ביכולות השטח שרכשו בכדי לתעד בצורה יסודית אתרים מזהמי

להביא לסגירתם או להסדרתם. בשנים האחרונות טיפל הארגון במוקדי זיהום  שונים, כדוגמת: 

  תחנות דלק פיראטיות, מחצבות בלתי חוקיות אתרי פסולת פיראטיים, זיהום מקורות מים ועוד. 
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שלפניכם מוצגים ממצאיו של סקר שטח  ח"דוב

מהלך בלישראל ירוקה"  ע"י "הפורום בוצעאשר 

כלל המפגעים לאתר ולמפות את בכדי   2019שנת 

. האקולוגיים הנגרמים מהתעשיות הבלתי חוקיות

מטרת הסקר היא להציף את עוצמת התופעה לדרג 

מקבלי ההחלטות ולשיח הציבורי ובכך לסייע 

כמו גם לקידום תהליכי תכנון ברמה הארצית 

זה מהווה תהליכי אכיפה ברמה הפרטנית. מסמך 

כלי מדידה לבחינת ריכוזי המפגעים בחתך של 

ובמספר ארבעה אזורים ממטולה ועד אילת, 

 לא חוקיים,מפעל , מחצבות :תחומי זיהום שונים

פסולת , הטמנה פיראטית של מים מקורות זיהום

פסולת , פסולת חקלאית, פסולת מתכתית, בניין

בלתי  ת גזותחנ, שריפת פסולת אלקטרונית, ביתית

  וקיות.ח

כאן המקום לציין כי בהכנת הסקר הושקעו מאמצים רבים בסריקת חבלי ארץ נרחבים ביותר 

ובעריכת החומרים לחוברות ולמפות נגישות, תוך מסירות רבה של חברי "הפורום לישראל 

  .ירוקה" ולהם התודה

ם מסמך זה אינו חף מטעויות בעיקר עקב הקושי בהשגת המידע ביחס למפעלי ,למרות זאת

אינם פגעים שאותרו בסקר מנראה כי רוב רובם של הואתרים אשר מעמדם אינו ברור. ובכל זאת 

  מפוקחים ומהווים חלק מ"תעשיית הצל" הפועלת בישראל.

נוסף לשיתוף פעולה בין היכולות והמוטיבציה של ארגוני אנו תקווה כי מסמך זה ישמש כגשר 

שויות המדינה למען קידום שמירת הסביבה החברה האזרחית ובין הסמכות והאחריות של ר

  ולהבטחת עתיד טוב יותר לדורות הבאים. בישראל

  מנכ"ל  - גלעד אך

 תש"פ'תמוז ה
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  צוות המחקר -  הקדמה

  רקע

החלה העמותה לבצע סקר שטח שיטתי למיפוי מפגעי איכות סביבה. במהלך אותה  2017בשנת 

והמתעדים של העמותה במטרה לתעד שנה נסרק אזור יהודה ושומרון באמצעות סיירי השטח 

  ולמפות את מפגעי איכות הסביבה השונים באזור זה.

הפיקה  2018הרחיבה העמותה את סקר המפגעים לכלל שטח מדינת ישראל. בסוף  2018בשנת 

העמותה דו"ח מפגעים ארצי המסכם את עבודת הסקר שארכה שנתיים. ממצאי הסקר הוגשו 

  בור.לשר להגנת הסביבה ופורסמו בצי

ביצעה העמותה סקר חוזר ברחבי ישראל, שכלל תיעוד חוזר של המפגעים שאותרו  2019בשנת 

  , ואיתור מפגעים נוספים.2017-2018בסקר 

הושם דגש על תיעוד מפגעים באזורים של צפון ישראל, אזור מרכז הארץ ואזור יהודה  2019בשנת 

  ושומרון.

מותה סורקים באופן שיטתי את רחבי מדינת סקר זה הינו ייחודי בכך שצוותי השטח של הע

ישראל, בשולי הערים ובשטחים הפתוחים, כולל יהודה ושומרון, ביערות, באזורי תעשיה עירוניים 

מהשטחים הפתוחים במדינת ישראל (למעט שטחי  80%- ובשמורות טבע. במסגרת הסקר נסרקו כ

  אש).

  שיטות העבודה

, וחיפוש 2017-2018ים שאותרו בסקר שנערך בשנים עבודת השטח כללה סריקה חוזרת של המפגע

ותיעוד של מפגעים חדשים. השטח נסרק קודם כל באמצעות תצלומי אוויר עדכניים ולאחר מכן 

באמצעות סיורי שטח שנערכים על ידי צוות סיירים מקצועי העושה שימוש ברחפנים, מצלמות 

  טלסקופיות ועוד.

עוד הרב שנאסף אל צוות המחקר שמנתח ומעבד את לאחר איסוף הנתונים בשטח, מועבר התי

הנתונים. במקרה של זיהוי מפגעים לא חוקיים, מועבר המידע לטיפול משפטי, לפרסום תקשורתי 

  ולידיעת גורמי האכיפה הרלוונטים.

  היקף העבודה

  ימי מחקר ועיבוד נתונים. 70ימי תיעוד שטח,  120-ככללה עבודת השטח שלנו  2019בשנת 

 2018מפגעים משנת  60- וכ מפגעים שאותרו לראשונה 400מעל מפגעים,  469תועדו  בשנה זו

  .שנדגמו פעם נוספת

מלבד המפגעים, נסרקים ומתועדים במסגרת הפרויקט גם אתרים חוקיים, במטרה לבחון חריגות 

  אסורות בפעילותם המסכנות את הסביבה.
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  שימוש בממצאים

י כדי לעשות שימוש בממצאי הסקר, וכבר במהלך העמותה אינה ממתינה לגיבוש הדו"ח השנת

השנה הגישה דו"חות נקודתיים ותלונות לגורמי האכיפה השונים ופתחה בהליכים משפטיים נגד 

מפגעים שאותרו, סמוך למועד איתורם, כדי לעצור בצורה המהירה ביותר את הפגיעה באדם, בחי, 

של פעילות העמותה, והוא נועד לייצר  דו"ח זה הינו מעין סיכום שנתי בצומח ובסביבה בכלל.

תמונת מצב ארצית של הפגיעה בסביבה, שעל בסיסה יהיה ניתן לבחון שינויים ותמורות בפגיעה 

   בסביבה, אפקטיביות של גורמי האכיפה ולזהות מפגים חדשים.

יש לציין כי לא ניתן להשתמש בתמונות שתועדו על ידי העמותה במהלך הסקר מבלי לקבל 

  . מפורשאישור 

  מדיניות ויצירת פתרונות מערכתיים

מדיניות העמותה היא לפעול ללא מורא כנגד כל גורם המבצע פגיעה בסביבה, לסייע לרשויות 

האכיפה לאתר מפגעים באזורים בהם קשה לפעול, ולדאוג מעל לכל לבריאות הציבור ולמניעת נזק 

  בלתי הפיך לסביבה.

פי רוב ממניעי רווח כלכלי, שכן -סחרית נובעת עלפגיעה בסביבה בצורה "מקצועית" או מ

הרגולציה בתחומים שונים שנועדה להפחית את הפגיעה בסביבה מהפעילות התעשייתית, עולה 

  כסף רב.

מצב החקיקה בישראל בתחומים שונים הנוגעים לאכיפה וענישה על עבריינות כנגד הסביבה אינו 

- ועל כן פועלת העמותה גם במישור המשפטימאפשר לגורמי האכיפה להגיע למיגור התופעה, 

  חקיקתי כדי לקדם חקיקה שתיתן פתרונות טובים ושלמים יותר עבור ההגנה על הסביבה.

רק שינוי המשוואה והפיכת הפגיעה בסביבה מסיבות של רווח כלכלי ללא כלכלית עבור 

נישה, ויצירת העבריינים, תשנה את המצב. לשם כך נדרשים תיקוני חקיקה, שינוי תעריפי הע

תנאי שוק המגדירים את זהות האחראי למקור הזיהום/מפגע (כגון החלת אחריות יצרן מורחבת 

בתחומים המתאימים לכך), והמתגמלים את השמירה על הסביבה בצורה כלכלית לשחקנים 

  השונים בשרשרת הייצור והטיפול.

ל שביכולתם בממצאי דו"ח אנו מזמינים את גורמי האכיפה וארגונים עמיתים לעשות שימוש ככ

  זה והמידע הנלווה אליו, כדי לשפר את ההגנה על הסביבה בכל רחבי ישראל.

), ניתן COVID-19בתקופה בה העולם כולו נתון תחת איום והשפעה מטלטלת של וירוס הקורונה (

מתועשת, לקחת אחריות על האיזון העדין בין צרכי -להבין כי מתפקידנו כחברה מודרנית

  ת לטבע, וכמה התערבות לא נכונה עלולה להיות בעלת השלכות גלובליות.האנושו

בשונה ממגפה שמתפשטת ונעלמת לאחר זמן עם אובדן חיים ונזק כלכלי, פגיעה באמצעות 

זיהומים קרקע, מקורות מים, אוויר וכד', עלולה ליצור נזק לטווח ארוך של עשרות ומאות שנים 

  צורה שקטה יותר אך משמעותית ביותר.וליצור נזקים לחיי אדם ולכלכלה ב
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 עו"ד צור פלק - הקדמה משפטית

  .2019לשנת  שלנו דו"ח המפגעים הארצי אחרי עבודה מאומצת, אנחנו מציגים בפניכם את 

 מערכת החקיקה הסביבתית בישראל יצרה מצב בו סמכויות האכיפה מתפצלות בין מספר גופים

  משלו, סדרי עדיפויות, אינטרסים ומשאבים משלו.  והיררכיות, כשלכל גוף אכיפה יש סדר יום

כנגד  מצב שאין הרמטיות באכיפה יםיוצר וניצול משאבים שונה חוסר תיאום בין גופי האכיפה

, וכך אנו עדים לתופעה של מפעלים ומפגעים שפועלים לעיתים שנים ארוכות מפגעי איכות סביבה

, ללא פעולות בצורה בלתי הפיכה ציבורמאוד בשטח, תוך זיהום הסביבה ופגיעה בבריאות ה

  אכיפה בסיסיות, וללא טיפול החלטי במפגע עד לסילוקו.

להציף אל פני התודעה של הציבור ושל גופי האכיפה, את אותם מפגעים ומפעלים נועד דו"ח זה, 

שפועלים באין מפריע, לעיתים בצורה בלתי חוקית ולעיתים בצורה חוקית חלקית ביותר, ואינם 

  לים באופן מערכתי והחלטי על ידי רשויות האכיפה.מטופ

אין לו "בעלים" ידוע, מפגע יכול להיות אתר של השלכת פסולת בניין בשטח חקלאי או מיוער, ש

ויכול להיות מפעל בטון מזהם שפועל כבר עשרות שנים ללא התאמה למצב התכנוני של הקרקע, 

  צו הריסה. כנגדוחר שהוצא ללא היתרי בניה וללא רישיון עסק, ולעיתים אף לא

בשני המקרים, מערכת האכיפה והשפיטה אינם מצליחים להביא את התוצאה הרצויה לשמירת 

  הפסקת הפגיעה בסביבה ובבריאות הציבור, סילוק המפגע ושיקום השטח. –החוק 

עם הזמן שעובר, הנזק שגורם המפגע גדל, הגורם האחראי למפגע מכניס לכיסו עוד ועוד הכנסות 

  לא ענישה, והכדאיות הכלכלית של המשך הפגיעה בסביבה עולה עבור העבריין.ל

לעיתים, החורים ב"מערכת האכיפה" כל כך גדולים שמפגעים בהם נתקלנו בשטח פועלים מבלי 

  שאף אחת רשויות האכיפה מודעות לקיומם, למרות שמדובר במפעל מזהם שפועל כבר שני רבות.

 –להתבצע רק מתוך סנכרון בין גופי האכיפה בכל הרמות אכיפה הרמטית והחלטית יכולה 

הרשות לאכיפה במקרקעין במשרד פיקוח של רשויות מקומיות, גורמי משטרה כחולה וירוקה, 

  ועד ענישה מחמירה בבתי המשפט.  אזרחית ופלילית רשויות המס, פרקליטותהאוצר, 

 דרישות חוקיות נוספות. יש לבחון מפגע פעיל במקרים רבים אינו רק פוגע בסביבה אלא עובר על 

קרקע, התאמה לייעוד הקרקע, היתרי בניה, עמידה וזכויות שימוש ב מבעלות –מפגע בכל הרמות 

של רישיון עסק, רישיון עסק, העסקת עובדים הוגנת, פעילות ובטיחותיות בדרישות סביבתיות 

המפגע, דורש יצירת  ועוד. סנכרון כלל ההיבטים החוקיים שלתקינה מבחינת רשויות המס 

"שולחן עגול" וגורם אחראי שמתכלל את כל היבטי ופעולות האכיפה, כולל תזמון נכון שלהן. 

  רש לכל הפחות שיתוף ידע ומידע בזמן אמת בין גורמי האכיפה השונים.דלשם כך, נ

י כדי למנוע את המפגע הבא, יש לשנות את כלל .אולם, להבנתנו אין די באכיפה החלטי והרמטית

  השוק.
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ים באופן שיטתי, ומנתחים את מעילות שלנו, אנו בוחנים את המגזרים התעשייתים המזהפב

, בניסיון לזהות את המערכת הכלכלית שהופכת את הזיהום והפגיעה בסביבה לכדאית כלכלית

. מובן שגוף תעשייתי קטן או גדול שלא עומד בכללי הרגולציה הפרצות בחוק ובמערכת האכיפה

  ולא נענש על כך, מרוויח מכך כלכלית. הסביבתית,

בסביבה מכל ראייה הוליסטית של המערכת הכלכלית של מגזר תעשייתי המייצר פסולת או פגיעה 

נמצאות ההזדמנויות עבור העבריינים המזהמים להרוויח כסף גדול.  יכןהסוג, מאפשרת להבין 

  בריינות סביבתית.כמו בכל מערכת כלכלית, גם כאן ישנם מנועי צמיחה המעודדים ע

העבריינים ת פרצות בחוק, שינוי כללי המשחק עד לביטול הכדאיות הכלכלית של מסתי

מייצורו ועד למחזורו או  –המזהמים, או יצירת מנגנוני בקרה ומעקב רצוף לאורך כל חיי המוצר 

עת ברור בכל שלב, יאפשרו התמודדות טובה יותר במניהטמנתו, בצירוף עם הגדרת גורם אחראי 

  מפגעים עתידיים.

 .פועלים ללא האישורים הנדרשים 2019במהלך שנת  רובם המכריע של המפעלים אותם תיעדנו

ומגדילים את תחום הפעילות  "מעגלים פינות"לחלקם יש אישורים למפעל מסוג מסוים והם 

שהסביבה והקרקע בהם הם נמצאים אינה מותאמת לכך (לדוגמא,  ,שלהם לתחומים נוספים

חלקם פשוט הוקמו ללא כל אישור כלשהו  .")תעשייה קלה"בטון הנמצא בשטח המיועד ל מפעל

  '.ודוכ כביששמיועדת לשימוש חקלאי /  קרקעעל 

ואינו  הבעיה במפעל שפועל בצורה שאינה חוקית (מלבד חשיבות שמירת שלטון החוק באופן כללי)

ע"י גורמי יכרות של השטח פיקוח, בשל חוסר ה אין עליו מנסה לקבל אישורים לפעילותו,

   .האכיפה

כשפנינו  .שייכת למדינההלדוגמא, אחד ממפעלי הבטון אותם תיעדנו נמצא על קרקע חקלאית כך 

תשטיפים הנוצרים : למשרד להגנת הסביבה בתלונה אודות הזיהום הרב שהמפעל גורם (בין היתר

הנאספת בתוך המפעל  לתהפסו ;המפעלמפעילות המפעל אינם נאספים כנדרש וגולשים לסביבת 

מערכת המסננים שאמורה למנוע התפזרות האבק היוצא  ;מושלכת למטע עצים הסמוך למפעל

לא מצאנו פרטים על מפעל זה, "נמסר לנו מהמשרד להגנת הסביבה כי  ,מהמפעל פגומה ועוד)

  ".ומשכך וודאי שאין לעסק זה תנאים לרישיון עסק מטעם המשרד להגנת הסביבה

לא פעם בתלונות שהגשנו אודות מפעלים מזהמים נמסר לנו  .צערנו אינה תשובה נדירהדוגמא זו ל

כי הרשויות לא מודעות כלל להימצאות המפעל במקום וכי הן סבורות שהמקום משמש כמחסן / 

 '.חנות וכד

 .האכיפכך נוצרה מציאות שישנם אלפי מקומות מזהמים שעוברים מתחת לרדאר של רשויות ה

אינם נמצאים תחת השגחה כשלהי, וכפי שלמדנו להכיר, מי שמתעלם מהחוק אותם מקומות 

ע של האזור, לרוב יתעלם גם מהחוקים שנועדו "ומעז להשתלט על קרקע או לפעול בניגוד לתב

 .לשמור על הטבע ועל הסביבה

המשרד להגנת הסביבה (שבתוכו  :בישראל ישנם גופים רבים המוסמכים לטפל באכיפת המפגעים

, הועדות לתכנון ובנייה ,הרשויות המקומיותמשטרת ישראל, "), המשטרה הירוקה"גם  נמצאת
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היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה של משרד האוצר, פרקליטות המדינה (גם בתחום הפלילי וגם 

 .בתחום האכיפה האזרחית) ועוד

אחד אליו מרכזי גורם לידי  האכיפהאת כלל גופיפעילות אנו סבורים כי על מדינת ישראל לתכלל 

המתאים ביותר האכיפה יעביר לגוף  הגורם המתכללעל מפגע ו כל אזרח בתלונהיוכל לפנות 

   ., תוך תיאום עם גופי האכיפה האחריםהנחייה לטפל במפגע

  ,לסיום

 .שאינו עומד כלל בדרישות החוק" מפעל פיראטי"כפי שכתבתי, לא כל מפגע שמוצג בסקר זה הוא 

פוגעים בסביבה ולכל הפחות אינם מקיימים את  שלהבנתנו והם אלו"ח זה המוצגים בדהמפגעים 

  .כלל הדרישות השונות אותם החוק, משרדי הממשלה והרשויות המקומיות דורשים
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  גמאות)ו(טבלאות ודסיכום ממצאי הסקר 

  את המפה המלאה עם ממצאי הסקר ניתן לראות בקישור הבא:

  19201סקר מפגעים ארצי 

ם כלל המפגעים שתועדו השנה ע"פ חלוקה לסוג המפגע ובתקריב ניתן גם לראות במפה מוצגי

  ע"י צוותי השטח של הפורום לישראל ירוקה.במקום תמונות שצולמו 

  נביא את סיכום הממצאים ומספר דוגמאות מהשטחלהלן 

 

 :מחוזותו המפגע פי סוגל אתרים שנבדקוהו מפגעיםהכמות סיכום 

 / מחוז סוג מפגע
  צפון+

  חיפה

  מרכז+
  תל אביב

  דרום
יהודה 
  ושומרון

  סה"כ

  51  35  2  2  12  מחצבות

  85  28  15  19  23 ים לא חוקייםמפעל

  2  0  0  1  1 מים מקורות  זיהום

  128  14  33  53  28 פיראטית פסולת בניין

  128  26  11  47  44 פסולת מתכתית

  11  2  0  5  4 פסולת חקלאית

  53  20  7  5  21 פסולת ביתית

שריפת פסולת 
 אלקטרונית

1  1  0  4  6  

לא חוקיות  - תחנת גז
 מפוקחות /

0  1  0  4  5  

  469  133  68  134  134 סה"כ

  

                                                        

:  2019סקר מפגעים  –של הפורום לישראל ירוקה  GIS-קישור לצפייה במערכת ה 1
aforum.maps.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=5ef3756b92e14a97b4https://h

a536a8b40c2819&extent=32.9233,31.4468,36.9801,33.4377&home=true&zoom=true&scal
e=true&search=true&searchextent=true&legend=true&basemap_gallery=true&disable_scro

ll=false&theme=light   
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  מפגעים לפי מחוזות

 .להגנת הסביבהעל פי חלוקת המחוזות של המשרד  המפגעים בחלוקה למחוזות תצוגת

  מחוזות צפון וחיפה

  

   

0

20

40

60

80

100

120

140

160

+מרכזחיפה+צפון
תל אביב

יהודה ושומרוןדרום

סך כמות המפגעים בחלוקה למחוזות

 צפון וחיפה



 

14 

 

  

  מחוזות מרכז ותל אביב

  

 מרכז ותל אביב
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  מחוז יהודה ושומרון

  

 

 מחוז דרום
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 והשומרון

 דרום
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  טח המפגעיםש

  :מחוזותול המפגע סוגחלוקה לפי לדונם) ב( שטחהכמות  סיכום

סוג מפגע / 
 מחוז

  ן+צפו
  חיפה

  מרכז+
יהודה   דרום  ירושלים  תל אביב

  סה"כ  ושומרון

לא  מחצבות
 21,575  16,779 31 0  2,340  2,425  מאושרות

  1,690 874 80 240 170  327 מפעל

 11 0 0 0 1  10 זיהום מים

  1,586 215 402 0 461  508 פסולת בניין
פסולת 
  1,010 215 51 0 253  492 מתכתית

פסולת 
 50 28 0 0 13  10 חקלאית

 825 374 82 0 99  270 פסולת ביתית
שריפת 
פסולת 

 אלקטרונית
10  11 0 0 8 29 

 43 39 0 0 5  0 תחנת גז

  26,821  18,532  646  240  3,352  4,051 סה"כ
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  דוגמאות למפגעים

  מחצבות

  מחצבת טייבה

  35.010219, 32.246001 נ"צ:

  

  מחצבה :סוג מפגע

  .מחצבה נטושה, מגרסה בתחומי חציבה פיראטית פעילות במפגע:

  2004לפני שנת הקמה: 

  דרום השרון רשות מקומית:

  היתר של המשרד להגנת הסביבה קייםלא  :סטאטוס חוקי

  ריה וחציבהכ: ייעוד קרקע

  היתר בניה:

" תכנית לשיקום מחצבת טייבהמתוך "( תוכנית לשיקום המחצבהפורסמה  2014בשנת 
כי העבודות במחצבה נמשכות באין טח נראה שממצאים ב). למרות זאת, 2)ג /9 /101שד/ (

  .מפריע

                                                        

2 
http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=Ug8K
AJ9Roky5jnAQHSAKnWjG6Fnhm4aJEP1DYxW%2fiDkGeTGqx04vSLeujPto%2bG

%2b69BYa0fcEWg92nPxyIoquQw9hK0ikVwbe96u7mG60Deo%3d    
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  מחצבת בידיא

  35.083741, 32.121944 "צ:נ

 

  מחצבה :סוג מפגע

  לא ידוע בעלים:

  על גדות נחל.חציבה פיראטית  פעילות במפגע:

  2018לפני שנת הקמה: 

  צפונית לבידיא –המנהל האזרחי  רשות מקומית:

  :סטאטוס חוקי

  ע כמחצבה חוקית ע"פ המנהל האזרחימופילא 

  קרקע חקלאית: ייעוד קרקע

  



 

22 
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  ים לא חוקייםמפעל

  אום אל פאחם מפעל בטון

   32.533961 ,35.131950 נ"צ:

 

  לא חוקי מפעל :סוג מפגע

  באמצעות צמנט ותשטיפים ייצור בטון פעילות במפגע:

  2005המפעל קיים עוד משנת שנת הקמה: 

  אום אל פחם רשות מקומית:

  .לא קיים היתר של המשרד להגנת הסביבה :סטאטוס חוקי

 מפעל קייםמפעל, בהערה מצוין כי קיימת הערה לנסח הטאבו של החלקה עליה יושב ה
מבית משפט לעניינים מקומיים בחדרה בחודש יולי בטון במקום אשר ניתן לו צו הריסה 

2016.  

  קרקע חקלאית :ייעוד קרקע

  היתרי בניה:

הימנותא של קק"ל מחזיקה  חברת(בעלים שונים  31הבעלות על החלקה מחולקת בין 
כי למפעל הבטון ניתן צו נסח הטאבו מופיע זאת, בהערות לעם  .)חלקים מהחלקה 4/72

: ועדה מקומית לתכנון ובנייה  1884-08-13תו"ב (בדיקת התיק המשפטי המוזכר  .הריסה
ועדה מקומית לתכנון ובניה עירון הגישה בשנת מעלה כי  )בע"מ ואח' עירון נ' מואסי

נסגר במאי התיק  חברת א. בטון מואסי בע"מ ונגד אחמד מואסי כתב אישום נגד 2013
  .)שלא מומש עד היום(בהרשעה, וניתן ככה"נ צו הריסה למפעל  2015
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26 

 

  גבעת השלושה מפעל

  34.909308, 32.097766 "צ:נ

  

  לא חוקי מפעל :סוג מפגע

  סביבת המפעל מזוהמת כתוצאה מהנעשה במפעל פעילות במפגע:

  2008לפני שנת הקמה: 

  תקווה פתח רשות מקומית:

  היתר של המשרד להגנת הסביבהקיים א ל :סטאטוס חוקי

  קרקע חקלאית :ייעוד קרקע

  היתרי בניה:

 לא הוגשו – 13חלקה  .1

 :14חלקה  .2

  פירוט הבקשה  שימוש עיקרי  שם המבקש  ארוע נוכחי  תאריך הגשה מספר בקשה
  בניית סככה  מפעל  ח'ב-ב.ג.ז + הודעה לסרב 08/07/1965 651529
  רשיון לעסק  מפעל  ש י.קלי + הודעה לסרב 10/05/1967  671167
  רשיון לעסק  מפעל  לב עמי דוד + הודעה לסרב 10/07/1968  681294
  שימוש חריג  מפעל  לב עמי דוד פתיחת בקשה 07/10/1978  781687
  רשיון לעסק  מפעל  מלמד מנחם + הודעה לסרב 31/12/1985  851232
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  אשדוד - צפוני  מפעל בטון אזור תעשייה

  34.698568,  31.850185 "צ:נ

  

  לא חוקי מפעל :סוג מפגע

  ללא היתר בניה במקום ייצור בטון פעילות במפגע:

  אשדוד רשות מקומית:

  :סטאטוס חוקי

  .של המשרד להגנת הסביבה רהיתלמפעל נמצא  לא

עם מחלקת עסקים של עיריית אשדוד טענה הנציגה  2019שנערכה בדצמבר בשיחת טלפון 
מפעל הבטון לא מוכר לה אישור עסק.  ר לפסולת וישכי בשטח קיימת רק תחנת מעב

  .למחלקת רישוי עסקים בעירייה

  תעשייה ומלאכה :ייעוד קרקע

  היתרי בניה:

  201914843מס' בקשה להיתר עבור מפעל הבטון: 

נכון לחודש יולי  נפתח תיק בקשה להיתר (למרות שהמפעל כבר בנוי). 3/10/2019בתאריך 
  הבקשה תרם אושרה. 2020

  

                                                        

3 http://ashdod.complot.co.il/newengine/Pages/request2.aspx#request/20191484 
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  פסולת בניין

  פסולת בנין צומת ירקון

  34.901205, 32.115594 נ"צ:

  

  ומתכות פסולת בניין :סוג מפגע

  לא ידוע בעלים:

  בניין ומתכות השלכת פסולת פעילות במפגע:

  2014לפני  שנת הקמה:

  פתח תקווה רשות מקומית:

  :סטאטוס חוקי

  היתרים של המשרד להגנת הסביבהלא נמצאו   

  יה:היתרי בנ

  היתרי בנייה אותרולא   

  קרקע חקלאית :ייעוד קרקע
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  פסולת בניין ריינה

  35.288258, 32.723239נ"צ: 

  

  , מתכות ואלקטרוניתפסולת בניין :סוג מפגע

  ., ללא טיפול ראויהשלכת פסולתצבירה ו פעילות במפגע:

  2010בעוד ככה"נ היה קיים  שנת הקמה:

  ריינה רשות מקומית:

  :יסטאטוס חוק

  לא נמצאו היתרים של המשרד להגנת הסביבה  

  היתרי בניה:

 ,שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.היתרים לחניה, מחסן ומשרדיםהוגשו בקשות ל במקום
  .אתר להטמנת פסולת בנייןהקמת לולא הוגשה בקשה אין היתר אך 

  המסחר ותעסוק :ייעוד קרקע
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  פסולת מתכתית

  מסוביםמחלף פסולת מתכתית 

  34.829050, 32.040081 נ"צ:

  

  פסולת מתכתית :סוג מפגע

  .טת מכוניות ומיון מתכותגריפעילות במפגע: 

  2007לפני  שנת הקמה:

  רמת גן רשות מקומית:

  :סטאטוס חוקי

יון לעסק באתר לא נמצא רישבנוסף,  .אין למקום רישיון עסקריית רמת גן נמסר כי ימע
  .של המשרד להגנת הסביבה

  שטח דרכים :ייעוד קרקע

 :היתרי בניה

  4201701029מספר הבקשה: 

  19004002מספר תיק בנין: 

הוגשה בקשה להיתר שימוש חריג בקרקע מייעוד של דרכים לייעוד של  23/07/2017בתאריך 
השטח בבקשה כבר היה הבקשה נסגרה ולא אושרה. יצויין כי  13/11/2019תעשייה ומלאכה. ב

  בנוי בפועל לפני הגשת הבקשה.

  פרטי הבקשה:

                                                        

4 https://handasa.ramat-
gan.muni.il/newengine/Pages/request2.aspx#request/201701029    
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  מגרטת רכב קלנסווה

  34.981484, 32.299242 נ"צ:

 

  פסולת מתכתית :סוג מפגע

  .של מכוניות ללא טיפולרבות גרוטאות של  הצבירפעילות במפגע: 

  2010לפני  שנת הקמה:

  קלנסווהרשות מקומית: 

  :סטאטוס חוקי

  .היתרים של המשרד להגנת הסביבהמצאו לא נ  

  קרקע חקלאית :ייעוד קרקע

  : היתרי בניה

  אך לא ניתן אישור לקיום מגרטת רכבים.במהלך השנים הוגשו בקשות לבניה 
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 נווה ימין ת רכבמגרט

  34.938939, 32.175861 נ"צ:

  

  פסולת מתכתית :סוג מפגע

  .מכוניות ללא טיפולצבירה של גרוטאות רבות של פעילות במפגע: 

  2016 שנת הקמה:

  מועצה אזורית דרום השרוןרשות מקומית: 

  :סטאטוס חוקי

  לא נמצאו היתרים של המשרד לאיכות הסביבה  

  קרקע חקלאית :ייעוד קרקע
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  פסולת חקלאית

  פסולת חקלאית סמוך לבאקה ג'תשריפת 

  35.011969, 32.410266 נ"צ:

   

  פסולת חקלאית :סוג מפגע

  על פי משרד החקלאות 215712בעלי חלקה מספר  לים:בע

  

  .צבירת פסולת פלסטיק חקלאית ושריפתו במקוםפעילות במפגע: 

  2018 שנת הקמה:

  מנשה וג'תבין גבול על ה רשות מקומית:

  :סטאטוס חוקי

  לא נמצאו היתרים של המשרד להגנת הסביבה  

  קרקע חקלאית :ייעוד קרקע

  בניה למקום המפגעלא קיים היתר  היתרי בנייה:
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  פסולת חקלאית סמוך לקדימה צורן

  34.901512 ,32.281680 :"צנ

  

  פסולת חקלאית :סוג מפגע

  לא ידוע בעלים:

  צבירת פסולת פלסטיק חקלאיתפעילות במפגע: 

  2018 שנת הקמה:

  צורן -קדימה  רשות מקומית:

  :סטאטוס חוקי

  לא נמצאו היתרים של המשרד להגנת הסביבה  

  קרקע חקלאית :וד קרקעייע

  לא קיים היתר בניה למקום המפגע היתרי בנייה:
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  פסולת חקלאית דרומית חצב

  34.772513, 31.772427 "צ:נ

  

  פסולת חקלאית :סוג מפגע

  ותהשד צדב צבירת פסולת פלסטיק חקלאיתפעילות במפגע: 

  2010נראה כי המקום פעיל עוד משנת  שנת הקמה:

  ר טוביהבא רשות מקומית:

  סטאטוס חוקי:

  לא נמצאו היתרים של המשרד להגנת הסביבה  

  קרקע חקלאית :ייעוד קרקע
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  פסולת ביתית

  סמוך לאריאל שריפת פסולת ביתית

  35.21758, 32.09167 :נ"צ

  

  פסולת ביתית :סוג מפגע

  לא יודע בעלים:

  שריפת פסולת ביתיתפעילות במפגע: 

  2013 שנת הקמה:

  .סמוך לאריאל –המנהל האזרחי  רשות מקומית:

  :סטאטוס חוקי

  היתרים של המשרד להגנת הסביבהלא נמצאו   

  קרקע חקלאית :ייעוד קרקע

  לא קיים היתר בניה למקום המפגע היתרי בנייה:
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  זית-פסולת ביתית ביראתר סילוק 

  35.202126, 31.988553 נ"צ:

  

  פסולת ביתית :סוג מפגע

  לא ידוע  בעלים:

  פסולת ביתית אתר סילוקות במפגע: פעיל

  2005שנת לפני  שנת הקמה:

  זית-סמוך לביר –המנהל האזרחי  רשות מקומית:

  :סטאטוס חוקי

  היתרים של המשרד להגנת הסביבהלא נמצאו   

  פסולת ה אתר סילוקהפעלת לא נמצא רישיון ל  

  קרקע חקלאית :ייעוד קרקע

  עלא קיים היתר בניה למקום המפגהיתרי בנייה: 
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  שריפת פסולת אלקטרונית

  שפרעםשריפת פסולת אלקטרונית 

  35.186849 ,32.789875 נ"צ:

  

  שריפת פסולת אלקטרונית :סוג מפגע

  משרקי מטאנס   בעלים:

  .ושריפה של פסולת אלקטרונית לאיסוף, במחצבה נטושה מגרשפעילות במפגע: 

  2015ככה"נ קיים עוד משנת שנת הקמה: 

  שפרעם רשות מקומית:

  :סטאטוס חוקי

  היתרים של המשרד להגנת הסביבהלא נמצאו   

  אין רשיון עסק לאתר  

  מסחר ותעסוקה :ייעוד קרקע

  היתר בנייה:

  5 20121198מספר הבקשה:   

מיון ופינוי גרוטאות  מגרש לאיסוף,בנושא " הוגשה בקשה 2012בשנת תיאור הבקשה: 
 2013פברואר , מ2020למאי  נכון. "גרשגדר סביב מ - לאחסון כלים  נריקונטי –ומתכות 

  הבקשה טרם אושרה.

    

                                                        

5 http://aloneem.complot.co.il/newengine/Pages/request2.aspx#request/20121198 
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  בית עוואשריפת פסולת אלקטרונית 

  34.941546, 31.523036 נ"צ:

  

  שריפת פסולת אלקטרונית :סוג מפגע

  אגירה ושריפה של פסולת אלקטרוניתפעילות במפגע: 

  2018 שנת הקמה:

  דורא –מנהל אזרחי  רשות מקומית:

  :חוקי סטאטוס

  היתרים של המשרד להגנת הסביבהלא נמצאו   

  קרקע חקלאית :ייעוד קרקע

  לא קיים היתר בניה למקום המפגע היתרי בנייה:
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  לא חוקיות/ לא מפפוקחות תחנות גז

  תחנת גז צומת שבי שומרון

  35.168608, 32.266980 נ"צ:

  

  תחנת גז :סוג מפגע

  ים ואחסון גז, מילוי בלונתחנת גז פעילות במפגע:

  2004 שנת הקמה:

  מנהל אזרחי  רשות מקומית:

  :סטאטוס חוקי

  היתר של המשרד להגנת הסביבה נמצאלא   

  אין רישיון עסק  

  תב"ע של דרכים יושב עלחלקו  :ייעוד קרקע
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  תחנת גז מעלה אפרים

  35.416949, 32.067548 נ"צ:

  

  תחנת גז :סוג מפגע

  של בלוני גז מילוי ומחירהפעילות במפגע: 

  2010 שנת הקמה:

  מעלה אפרים מועצה מקומית רשות מקומית:

  :סטאטוס חוקי

  לתחנת הגז אין רשיון עסק  

  היתרים של המשרד להגנת הסביבהלא נמצאו   

  מלאכה ותעשייה :ייעוד קרקע

  אותרולא היתרי בניה: 
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 תובנות לגבי מצב הגנת הסביבה

גנת הסביבה בישראל באופן ניכר, עם חקיקת של חוקי בעשרים השנים האחרונות השתפר מצב ה

על מוקדי זיהום (כגון ניטור  ממשלתית בקרה ,הגנת סביבה בתחומים שונים, פיתוח כלי אכיפה

ופעולות נוספות של רשויות המדינה כגון הקמת תאגידי המחזור וקביעת יעדים מחייבים  אוויר)

  .ה לציבור, והסברה רחבלהיקפי מחזור בזרמי פסולת שונים

עם זאת, כפי שעולה מדו"ח זה, וכפי שניתן לראות בתמונות לדוגמא המצויות בו, עדיין ישנם 

מפגעים רבים לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל, ורשויות האכיפה אינן פועלות בצורה מספיק 

שנם אפקטיבית כדי להפסיק לחלוטין את הפגיעה בסביבה מצד גורמים עבריינים. במקביל, עדיין י

  "חורים" גדולים מידי בחקיקה הסביבתית בחלק מזרמי הפסולת שאינם מפוקחים.

ניכר כי עיקר הפגיעה בסביבה נוצרת לא מהציבור הרחב, אלא מגורמים עסקיים שמנצלים פרצות 

  בחוק או כשלים באכיפה ומזיקים לסביבה מאינטרסים של רווח כלכלי.

  יק מרתיעים את הגורמים העסקיים הללו.לצערנו, החקיקה, האכיפה והענישה אינם מספ

אחד הכשלים הגדולים במצב הקיים הוא חוסר ההתאמה בין החקיקה והאכיפה בישראל לבין 

המצב ביהודה ושומרון. חוסר ההתאמה והליקויים בחקיקה ובאכיפה ביו"ש, מנוצלים היטב על 

יא אינה מפוקחת ואינה ידי גורמים עסקיים עבריינים שמעבירים את הפסולת לשטחי יו"ש, שם ה

אקוויפר ההר מטופלת כראוי. לאיכות הסביבה אין גבולות כידוע, והנזקים הנוצרים לאוויר, ל

  ועוד ביו"ש, פוגעים גם בשאר שטח מדינת ישראל ובבריאות תושביה.

בעידן של שיתוף ידע וזרימת מידע מהיר, אנו סבורים כי מדינת ישראל צריכה לעבור שלב במאבק 

הסביבה, וליצור מוקד לאומי אליו יוכלו אזרחים מהשורה להפנות מידע ותלונות על  על הגנת

מפגעים. למוקד זה יהיו סמכויות להפעיל את גורמי האכיפה השונים בכל הרמות בשלטון המרכזי 

גורמי האכיפה השונים לכדי פעולה לתכלל את עבודת  תובשלטון המקומי, ותהיה לו יכול

  לטית ומהירה כדי לעצור פעילות של גורמים עבריינים הפוגעים בסביבה.ממוקדת, אפקטיבית, הח

זאת, לצד השלמות חקיקה ותקנות נדרשות במגוון תחומי זיהום ופסולת, תוך ראייה הוליסטית 

של שווקי הפסולת, ניתוח הזרזים הקיימים לעבריינות כלכלית וסביבתית ושינוי כללי השווקים 

  פחת.כך שהכדאיות של העבריינות ת

את הפערים שיש בין יהודה ושומרון לבין שאר מדינת ישראל, יש לסגור, כדי לגדוע את ניצול 

  המצב על ידי העבריינים הסביבתיים.

, ועל כן יש לפעול במהירות כדי להגן על כל יום שעובר מביא איתו עוד נזק בלתי הפיך לסביבה

  הסביבה.
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  2019רשימת המפגעים  –א'  נספח

  קודינטות  וג מפגעס  שם מפגע מס'

X Y 

 31.9627323 35.3240608  פסולת ביתית טיבה פסולת ביתית-א 1

 32.5237068 35.1311647  פסולת מתכתית אום אל פחאם משחטת רכב 2

 32.5116005 35.1316041  פסולת בניין אום אל פחם אתר פסולת 3

 31.6304916 35.1391897  מפעל בית פג'ר -אזור התעשיה הגדול  4

 32.1082566 35.1305422  פסולת בניין 1אזור תעשיה ברקן פסולת  5

 32.1094112 35.1289458  פסולת ביתית 2אזור תעשיה ברקן פסולת  6

 31.9354550 34.9141869  פסולת בניין אחיסמך פסולת בניין 7

 31.5485681 34.9487730  שריפה אלקטורנית 1אידנא שריפה אלקטרונית  8

 31.5454846 34.9463563  שריפה אלקטורנית 2יפה אלקטרונית אידנא שר 9

 31.5156133 34.9572214  שריפה אלקטורנית אידנא שריפת פסולת אלקטרונית 10

אל עזרייה תחנת מעבר פסולת  11

 מתכתית

 31.7607986 35.2818312  פסולת מתכתית

 32.2002137 35.3427371  פסולת בניין אלון מורה פסולת בניין 12

אתר מיון של פסולת גדולה איזור  13

 תעשיה טי

 32.7751382 34.9583032  פסולת מתכתית

 32.5005900 35.0850769  פסולת בניין 2אתר פסולת בניין ערערה  14

 31.7279164 34.7528282  פסולת מתכתית אתר פסולת ברזל קרית מלאכי 15

 32.7295526 35.0488272  פסולת בניין אתר פסולת בתוך היער לייד עוספיא 16

 32.4503950 34.9184003  פסולת בניין אתר פסולת חדרה בקרבת הנחל 17

 32.1265440 34.9592597  פסולת ביתית אתר פסולת כפר קסם 18

 32.7915314 35.1858150  פסולת ביתית 3אתר פסולת מעורבת שפערם  19

 32.2444271 34.9469264  פסולת מתכתית 2אתר פסולת מתכתית טירה  20

 32.7225379 35.2833868  פסולת בניין אתר פסולת נצרת כניסה 21

 32.2464989 34.9714018  פסולת בניין 1אתר פסולת פיראטית טירה  22

 32.2974660 34.9818091  פסולת בניין אתר פסולת קלנסוואה 23

 31.7177443 34.7640181  פסולת ביתית אתר קבירת פסולת תימורים 24

 32.4041400 35.0508951  מפעל גרבייה מפעל בטון- קה אלבא 25

 32.3970925 35.0488441  פסולת מתכתית 1באקה אל גרביה פסולת מתכתית  26

 31.9299054 34.8445311  פסולת בניין פסולת בניין 1באר יעקב  27

 31.9327324 34.8381579  פסולת בניין פסולת בניין 2באר יעקב  28

 31.2228095 34.8226558  פסולת בניין 1ת בניין באר שבע פסול 29

 31.2226332 34.8198769  פסולת בניין 2באר שבע פסולת בניין  30
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 31.2183070 34.8152320  פסולת בניין 3באר שבע פסולת בניין  31

 31.2142939 34.8222874  פסולת בניין 4באר שבע פסולת בניין  32

 31.2131187 34.8229002  בנייןפסולת  5באר שבע פסולת בניין  33

 31.2152957 34.8197362  מפעל בטון אורון באר שבע 34

 31.2146738 34.8183431  מפעל בטון שפיר באר שבע 35

 32.4663676 35.0905970  פסולת מתכתית 4בטרעה מגרטה  36

 31.5230185 34.9415599  שריפה אלקטורנית בית עווא שריפה אלקטרונית 37

 32.2065325 34.8829578  פסולת מתכתית מגרטהבצרה  38

 32.4610913 35.0869327  פסולת מתכתית 1ברטעה מגרטה  39

 32.4627004 35.0885525  פסולת מתכתית 2ברטעה מגרטה  40

 32.4642810 35.0889715  פסולת מתכתית 3ברטעה מגרטה  41

מכר משחטת רכב בכניסה  -ג'דידה 42

 לעיר

 32.9271383 35.1352913  פסולת מתכתית

 32.9380933 35.1570159  פסולת ביתית 1השלכת פסולת  -ג'דיידה מכר  43

 32.1491152 34.9471181  פסולת מתכתית ג'לג'וליה מגרטה 44

 32.1304251 35.2425900  מחצבה 1ג'מעין מחצבה  45

 32.1366114 35.2589429  פסולת מתכתית 1ג'מעין משחטת רכב  46

 32.1379560 35.2589817  פסולת מתכתית 2חטת רכב ג'מעין מש 47

 32.1399504 35.2547946  פסולת מתכתית 3ג'מעין משחטת רכב  48

 32.0977564 34.9098308  מפעל גבעת השלושה מפעל מזהם 49

 31.9995656 34.8024148  פסולת בניין גבעת חולון פסולת בניין 50

 31.9901861 34.7948685  פסולת בניין גבעת חולון פסולת בניין 51

 31.9993557 34.7961898  פסולת בניין גבעת חולון פסולת בניין 52

 32.0000461 34.7987072  פסולת בניין גבעת חולון פסולת בניין 53

 31.9900980 34.7853938  פסולת בניין גבעת חולון פסולת בניין 54

 31.9915363 34.7877931  פסולת בניין גבעת חולון פסולת בניין 55

 31.9895598 34.7931405  פסולת בניין גבעת חולון פסולת בניין 56

 31.9901781 34.7916391  פסולת בניין גבעת חולון פסולת בניין 57

 32.9263879 35.1242122  פסולת ביתית מתחם פסולת -גדידיה מכ'ר  58

 32.7905957 35.1830845  פסולת מתכתית גריסת ברזל שפרעם 59

 31.9052539 35.2286235  פסולת בניין ר הזבל לייד ישוב פסגותה 60

 32.2228144 35.3795556  מחצבה הר כביר מחצבה 61

 32.7233888 35.2882332  פסולת בניין הר פסולת נצרת איזור תעשיה 62

 32.2914071 34.9207409  שריפה אלקטורנית השלכת פסולת אלקטרונית טירה 63

 32.7323919 35.2350038  פסולת ביתית זרזירהשלכת פסולת בהר  64

 32.8935269 35.0947277  פסולת בנייןאזור  -השלכת פסולת בין העצים  65
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 תעשיה נעמן

השלכת פסולת בנין פלוס ביתית  66

 כניסה ערער

 32.4942249 35.0769445  פסולת בניין

 32.7286727 35.2768864  פסולת בניין השלכת פסולת בצומת עילוט 67

השלכת פסולת בשטח ליד כפר  68

 מסעדה

 33.2283019 35.7588643  פסולת בניין

השלכת פסולת בשטח סמוך לדלית  69

 אל כרמל

 32.6820398 35.0651347  פסולת בניין

 32.7267799 35.2557650  פסולת ביתית השלכת פסולת בשטח עילוט 70

השלכת פסולת בתוך היער ליד ערערה  71

 לצידי

 32.4941197 35.0725180  יןפסולת בני

 32.4357071 35.0423850  פסולת בניין השלכת פסולת בתוך היער מצר 72

השלכת פסולת בתוך העצים לייד  73

 אזור תעשיה

 32.8736594 35.1017970  פסולת בניין

השלכת פסולת לצידי הדרך לפני כפר  74

 עילוט

 32.7278396 35.2449122  פסולת ביתית

ת מצפה ישי מאוחרי השלכת פסול 75

 הבסיס

 32.2058395 35.1689838  פסולת ביתית

לפני  60השלכת פסולת סמוך לכביש  76

 עלי מכיו

 32.0673491 35.2474420  פסולת מתכתית

 32.7326334 35.0461767  פסולת בניין השלכת פסולת פיראטית באוספיע 77

 32.4795261 35.0809572  פסולת בניין 1השלכת פסולת פיראטית ברטעה  78

 31.9161228 35.4655629  פסולת ביתית השלכת פסולת פיראטית לייד נעמה 79

השלכת פסלת פיראטית ליד הגדר  80

 מול ראש הע

 32.0884968 35.0171026  פסולת ביתית

 32.3588110 35.0267302  גז פיראטי זמר מפעל גז פיראטי 81

 32.3595247 35.0226898  מפעל זמר מפעל חצץ 82

 32.1372482 34.9628934  מפעל חורשים מפעל צינורות ביוב 83

 31.2076114 34.8202056  מפעל חנות חומרי בניין בדואים באר שבע 84

חציבה ושקים של עפר סמוך לכפר  85

 עילוט

 32.7246636 35.2520838  מחצבה

 32.9378910 35.1614855  מחצבה ג'דיידה מכר -חציבה פיראטית  86

 32.2482542 35.0035742  פסולת בניין אתרים של פסולת פיראטית טייבה 87

 32.2449809 35.0028244  פסולת מתכתית 1טייבה מגרטה  88

 32.2530799 34.9952271  פסולת מתכתית 10טייבה מגרטה  89

 32.2578360 34.9963588  פסולת מתכתית 11טייבה מגרטה  90
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 32.2573732 34.9986848  פסולת מתכתית 12טייבה מגרטה  91

 32.2725111 34.9977824  פסולת מתכתית 13טייבה מגרטה  92

 32.2726561 35.0013310  פסולת מתכתית 14טייבה מגרטה  93

 32.2683149 35.0018776  פסולת מתכתית 16טייבה מגרטה  94

 32.2458152 35.0003984  פסולת מתכתית 2טייבה מגרטה  95

 32.2456568 34.9991993  מתכתיתפסולת  3טייבה מגרטה  96

 32.2477168 34.9951547  פסולת מתכתית 6טייבה מגרטה  97

 32.2486915 34.9981815  פסולת מתכתית 7טייבה מגרטה  98

 32.2462732 35.0057957  פסולת מתכתית 8טייבה מגרטה  99

 32.2522994 34.9937973  פסולת מתכתית 9טייבה מגרטה  100

 32.2486538 35.0098475  פסולת בניין נה פסולת בניןטייבה מטמ 101

 32.2486640 35.0069278  מפעל טייבה מפעל אבן 102

 32.2479384 35.0066868  מפעל טייבה מפעל בטון 103

 32.2360312 34.9781502  פסולת מתכתית 1טירה מגרטה  104

 32.2330250 34.9647727  פסולת מתכתית 10טירה מגרטה  105

 32.2239671 34.9780916  פסולת מתכתית 2ירה מגרטה ט 106

 32.2252075 34.9785368  פסולת מתכתית 3טירה מגרטה  107

 32.2258673 34.9808734  פסולת מתכתית 4טירה מגרטה  108

 32.2324833 34.9727708  פסולת מתכתית 5טירה מגרטה  109

 32.2328411 34.9635249  פסולת מתכתית 6טירה מגרטה  110

 32.2321176 34.9687690  פסולת מתכתית 7טירה מגרטה  111

 32.2324020 34.9664211  פסולת מתכתית 8טירה מגרטה  112

 32.2277663 34.9801418  פסולת מתכתית 9טירה מגרטה  113

 32.2237883 34.9787819  מפעל טירה מפעל אספלט 114

 31.8040124 34.8145201  ייןפסולת בנ יד בנימין תחנת מעבר פסולת פיראטי 115

 31.8943894 34.8964956  פסולת בניין 2יד רמבם  116

 31.9079930 34.9013908  פסולת בניין פסולת בניין 3יד רמבם  117

 31.9019276 34.8892996  פסולת בניין יד רמבם פסולת בניין 118

 32.4588860 35.1751463  מחצבה יעבד מגרסה 119

 32.4512218 35.1864651  חצבהמ יעבד מחצבה 120

יער מי עמי השלכת פסולת לצידי  121

 הדרך

 32.5077027 35.1303817  פסולת בניין

 32.0008075 35.3293428  מחצבה 1כוכב השחר מחצבה  122

 32.0036078 35.1901155  מחצבה כריית אבן סמוך לישוב עטרת 123

 31.9457243 35.2865970  מחצבה כריית סלעים מההר סמוך לעמונה 124

 32.0817712 35.2903645  מחצבה כריית סלעים סמוך לעלי כפר קריות 125
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 32.2689131 35.0011199  פסולת מתכתית 15מגרטה טייבה  126

 32.2449732 34.9978362  פסולת מתכתית 4מגרטה טייבה  127

 32.2813578 35.0010501  פסולת מתכתית 5מגרטה טייבה  128

 32.1776647 35.2716770  מחצבה באד שלושמגרסה ב 129

 31.2156065 34.8217053  מפעל מגרש חומרי חציבה באר שבע 130

 32.9196197 35.2678022  פסולת מתכתית מג'ד אל כרום - 1מגרש מכוניות  131

 31.2155599 34.8205893  פסולת מתכתית מגרש מכוניות באר שבע מגרטה 132

 31.3952865 34.7775900  מתכתית פסולת מגרש מתכות רהט 133

 32.9405443 35.1658585  פסולת מתכתית ג'ולס -מגרש רכבים  134

 32.0162690 34.9761414  מחצבה מודיעים מחצבה 135

 32.0399987 34.8289674  פסולת מתכתית מחלף מסובים –מוסטפא מתכות  136

 31.9884450 35.2022237  פסולת ביתית מזבלה ביר זית גדולה 137

שריפה  - מחלף באקה אל גרביה  138

 חקלאית

 32.4082072 35.0168282  פסולת חקלאית

 32.1495777 34.9456625  מפעל מחלף ג'לג'וליה מפעל אבן 139

 31.8879565 34.7248164  פסולת בניין פסולת בניין 1מחלף יבנה  140

 31.8874865 34.7248264  פסולת בניין פסולת בניין 2מחלף יבנה  141

 31.8414496 34.9876812  פסולת בניין מחלף לטרון פסולת בניין 142

מחצבה בבית לייד+מפעל שיש וקצת  143

 שפיכת פס

 32.2706645 35.1479539  מחצבה

 31.9842716 35.1848522  מחצבה מחצבה ביר זית+כריית סלעים 144

 32.2464545 35.0112702  מחצבה מחצבה טייבה 145

 33.2420120 35.5647100  מחצבה פר גלעדימחצבה כ 146

 32.0919761 35.2874706  מחצבה מחצבה לייד כפר תלפיות סמוך לעלי 147

 31.9078976 35.4500587  מחצבה מחצבה לייד צומת צפון יריחו 148

 32.1549668 35.2225083  מחצבה מחצבה מתחת לעוריף על צלע הכפר 149

 32.1142694 35.4074698  מחצבה מחצבה נטושה 150

 32.7957177 35.2018218  מחצבה מחצבה נטושה+מפעל בטונדות לצבא 151

 32.6160207 34.9576913  מחצבה מחצבה סמוך לעין אלה 152

 32.6077254 34.9710484  מחצבה מחצבה סמוך לפורדיס 153

 31.5510338 35.2367555  מחצבה מחצבה פיראטית נחל אוג 154

 32.1257832 35.2736205  מחצבה ל אבןמחצבה פלוס מפע 155

 32.7821349 35.3888424  מחצבה מחצבה צומת גולני (טורען) 156

 31.6223481 35.1875132  מחצבה מחצבות מרח ראבח 157

 32.1218666 35.0837921  מחצבה בדיא -מחצבת  158

 31.4057958 34.8989564  מחצבה מחצבת בית חגי 159
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 33.0353044 35.4330097  בהמחצ מחצבת גוש חלב 160

 32.1267232 35.2116086  מחצבה מחצבת גמעין מרכז 161

 31.5420614 35.0030304  מחצבה מחצבת חוצה יהודה 162

 31.3741144 34.9443428  מחצבה מחצבת כפר גלעדי 163

 31.8103930 35.3017805  מחצבה מחצבת סלעית האדומים 164

 32.1516267 35.2044177  חצבהמ מחצבת עוריף מרכז ענקית 165

מחצבת עוריף על צלע ההר מתחת  166

 יצהר

 32.1679511 35.2163030  מחצבה

 32.1784334 35.2045983  מחצבה מחצבת עסירה על קבליה ענקית 167

 32.9095896 35.4538953  מחצבה מחצבת קדרים 168

 31.8643858 35.2429046  מחצבה מחצבת קלנדיה (טריפי) 169

 31.9740660 35.0356751  מחצבה מחצבת שפיר 170

 32.5081316 35.1289354  מחצבה מי עמי מחצבה חדשה ואתר פסולת 171

מלא מחצבות קטנות סמוך לנחל  172

 שילה

 32.0505667 35.2105757  מחצבה

מלא מחצבות קטנות סמוך לנחל  173

 שילה

 32.0950554 35.2723222  מחצבה

 33.2219272 35.7604036  סולת מתכתיתפ משחטת רכב -מסעדה  174

מעלה אפרים מיחזור של תרופות  175

 ניראה מוסת

 32.0702788 35.4162088  מפעל

 32.0692245 35.4158816  מפעל ביו דיזל -מעלה אפרים מפעל  176

מעלה אפרים מפעל לא ברור פולט  177

 צבע על ההר

 32.0680161 35.4167593  מפעל

 32.2581540 35.0251343  פסולת בניין וסלת בניןמערבית לטייבה פ 178

 32.0085762 35.1848774  מפעל מפעל אבן סמוך לרוועבי 179

 32.4993909 35.0695843  מפעל 65מפעל אבן צומת ברעטה כביש  180

 32.0234799 35.2976740  מפעל מפעל אבן תורמוסעיה 181

 31.9335514 35.2392898  מפעל מפעל אבן+אתר פסולת לייד עופרה 182

 31.2206360 34.8195891  מפעל מפעל באר שבע 183

 32.1823936 34.9855892  מחצבה קלקליה - מפעל בטון  184

 31.6014501 34.7780843  מפעל קריית גת רדימקס - מפעל בטון  185

 32.2781640 34.8627668  מפעל רדימקס - מפעל בטון  186

 32.1751821 35.2117385  מפעל רהמפעל בטון בתוך המחצבה של עסי 187

פארק מחזור  –מפעל בטון גרין מיקס  188

 אשדוד

 31.8507597 34.6986393  מפעל

 31.8883556 34.7372625  מפעל מפעל בטון יבנה 189
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 31.8823619 35.4542281  מפעל מפעל בטון יריחו 190

 32.1069320 35.0543945  מפעל מפעל בטון כפר מסאחה 191

 32.0985388 35.2683533  מפעל ל בטון כפר קבלן מתחת לעלימפע 192

 31.9449266 35.4517243  מפעל מפעל בטון לייד העוג'ה 193

 32.0075846 35.1860089  מפעל מפעל בטון לייד וורעבי 194

 32.7948168 35.1812197  מפעל מפעל בטון מוסתר שפערם 195

 31.7594650 35.0164877  מפעל מפעל בטון נחם 'הרטוב' 196

 32.7231863 35.2910747  מפעל מפעל בטון נצרת 197

מפעל בטון סמוך לאלקנה בתוך  198

 השטח

 32.1173327 35.0607298  מפעל

 31.9450742 35.2902902  מפעל מפעל בטון סמוך לעמונה 199

 31.9416883 35.3091980  מפעל מפעל בטון סמוך לרימונים 200

 31.8515855 35.2150487  מפעל רידמקס- מפעל בטון עטרות  201

 32.1079895 35.3491332  מפעל מפעל בטון עקרבה 202

 32.2060045 34.9787480  מפעל מפעל בטון קיבוץ אייל 203

 32.8660815 35.1007883  מפעל מפעל בטון קריית ביאלק 204

 32.0112974 34.8009140  מפעל מפעל בטון רדימקס חולון 205

 31.3990135 34.7775703  מפעל 1ון רהט מפעל בט 206

 31.3942133 34.7785071  מפעל 2מפעל בטון רהט  207

 31.3954358 34.7742079  מפעל 3מפעל בטון רהט  208

 32.7912814 35.1848553  מפעל 1מפעל בטון שפרעם  209

 32.1003724 35.2655785  מפעל מפעל בלוקים כפר קבלן מתחת לעלי 210

 32.5325385 35.1336195  מפעל לוקים מעאויה כניסהמפעל ב 211

מפעל בלוקים מתחם לייד צומת שבי  212

 שומרון

 32.2643902 35.1523448  מפעל

 32.1263227 34.9623436  מפעל 3מפעל בלוקים פיראטי קסם  213

מפעל ברזל ענק אזור תעשיה כפר  214

 מאסריק

 32.8884584 35.0917876  פסולת מתכתית

 32.0675260 35.4169372  גז פיראטי לבדיקה -על גז מעלה אפרים מפ 215

 32.3178800 34.8677252  מפעל מפעל טיט נתניה 216

 31.8630771 35.4940691  מפעל מפעל יריחו של הרשות 217

 31.3355610 34.8660873  מפעל 1מפעל לקיה  218

 31.3251325 34.8689079  מפעל 2מפעל לקיה  219

 31.3263108 34.8744191  מפעל 3קיה מפעל ל 220

 31.3197257 34.8793894  מפעל 4מפעל לקיה  221

 32.1284720 34.9609074  מפעל אלפא אגרגטים -מפעל מלט  222
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 32.4032434 35.0515959  מפעל באקה -מפעל מלט  223

 32.9415268 35.1675636  מפעל בכניסה לג'ולס -מפעל מלט  224

 32.9361134 35.1692958  מפעל לסגו -מפעל מלט  225

 32.6854000 35.0594649  מפעל דלית אל כרמל -מפעל מלט  226

 32.7785354 35.3866767  מפעל מחצבת גולני (טורען) -מפעל מלט  227

 32.9389535 35.3557916  מפעל ראמה -מפעל מלט  228

 32.9880221 35.7140518  מפעל מפעל מלט אזור תעשיה קצרין 229

 31.7857861 35.1812909  מפעל מפעל מלט גבעת שאול 230

 32.8125482 35.3956581  מפעל מצפה נטופה - מפעל מלט ואספלט  231

 32.0395543 34.8261179  מפעל מפעל מלט מסובים 232

 31.6364506 35.1415132  מפעל מגדל עוז -מפעל מלט שפיר  233

 32.7264778 35.2828763  מפעל 1מפעל משטחים נצרת  234

 32.9437708 35.2579134  מפעל דיר אל אסד -מפעל צינורת בטון  235

 31.3953891 34.7788333  מפעל מפעל צמיגים רהט 236

 32.1285658 34.9580111  מפעל 2מפעל קאסם  237

 31.6190263 35.1428200  מפעל אל ערוב -מפעל שיש  238

 32.1170673 35.0952338  מפעל בידיה -מפעל שיש  239

 32.9524034 35.1765969  מפעל ירכה -מפעל שיש  240

 32.2621311 35.1547761  מפעל מפעל שיש לייד צומת שבי שומרון 241

 32.9221113 35.1322937  מפעל ג'דידה-מפעל שיש פלוס פסולט אבן  242

מפעל של בלוקים לייד צומת שבי  243

 שומרון

 32.2610259 35.1727774  מפעל

מנ'ד אל  -מפעל שקיות, ומשחטת רכב  244

 כרום

 32.9180361 35.2486103  מפעל

 32.0353684 34.7873897  פסולת בניין מקוה ישראל חולון פסולת בניין 245

 32.4274089 35.0230818  פסולת מתכתית משחטה אתר פסולת באקה אל גרביה 246

 31.3251628 34.8684115  פסולת מתכתית 1משחטה לקיה  247

 31.3298597 34.8717273  פסולת מתכתית 2משחטה לקיה  248

 31.3200168 34.8797916  פסולת מתכתית 3משחטה לקיה  249

 31.4005896 34.7795461  פסולת מתכתית 1משחטה רהט  250

 31.3936983 34.7753080  פסולת מתכתית 2משחטה רהט  251

 31.4012729 34.7772867  פסולת מתכתית קטנה - 3משחטה רהט  252

 32.8686410 35.0987255  פסולת מתכתית איזור תעשייה ביאליק -משחטת רכב  253

 32.1165534 35.0988639  פסולת מתכתית בידיא -משחטת רכב  254

 32.9347399 35.3064882  פסולת מתכתית נחף -משחטת רכב  255

 32.9516063 35.1745633  פסולת מתכתית כפר יאסיף-משחטת רכב  256
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 32.9174392 35.2565394  פסולת מתכתית מג'דל אל כרום-  2משחטת רכב  257

 32.9169960 35.2537442  פסולת מתכתית מגגל אל כרום -  3משחטת רכב  258

 31.9822601 35.2021650  פסולת מתכתית 1משחטת רכב ביר זית  259

 32.9230651 35.1314198  פסולת מתכתית משחטת רכב ג'דידה 260

 31.8288528 35.2611582  פסולת מתכתית 60משחטת רכב חיזמא סמוך לציר  261

 31.9371283 35.2444856  פסולת מתכתית משחטת רכב כפר ביתין לייד עופרה 262

 32.1057699 35.0523923  פסולת מתכתית משחטת רכב כפר מסחא לייד אורנית 263

משחטת רכב כפר קבלן בשטח של  264

 הבתים

 32.1017677 35.2693269  כתיתפסולת מת

משחטת רכב לייד ישוב  265

 פסגות+משטח שריפות

 31.8854666 35.2306251  פסולת מתכתית

 32.1165819 34.8947825  פסולת מתכתית 2משחטת רכב נחל ירקון  266

לפני  60משחטת רכב סמוך לכביש  267

 עלי מכיוון

 32.0662165 35.2473421  פסולת מתכתית

 32.7923327 35.1836991  פסולת מתכתית 3ת רכב ענקית שפערם משחט 268

משחטת רכב פתח תקווה סמוך  269

 לקניון הגדול

 32.0950822 34.8532405  פסולת מתכתית

 32.7266234 35.2886876  פסולת מתכתית 2משחטת רכב ריינה  270

 32.7937062 35.1881238  פסולת מתכתית 6משחטת רכב שפערם  271

 32.7896821 35.1935333  פסולת מתכתית 3חטת רכב שפערם בתוך השטח מש 272

משחטת רכב+השלכת פסולת בהרים  273

 לייד עלי

 32.0792197 35.2413308  פסולת מתכתית

משחטת רכב+מגרש ברזל סמוך לכפר  274

 קבלן

 32.0996612 35.2631434  פסולת מתכתית

 32.9381830 35.3585115  פסולת מתכתית ראמה - 1משחטת רכב 275

ומתחם פסולת מתכתי  -משטחת רכב 276

 מג'דל -

 32.9187588 35.2629191  פסולת מתכתית

 32.9364101 35.3484921  פסולת מתכתית בשטחי ראמה -משטחת רכב  277

 32.9316693 35.3274106  פסולת מתכתית החף - 1משטחת רכב 278

 32.7265885 35.2631520  פסולת מתכתית מתחם פסולת ברזל עילוט 279

 32.0957384 34.8537091  פסולת מתכתית מתחם פסולת ברזל פתח תקווה 280

 32.9353194 35.1519539  פסולת ביתית ג'דיידה מכר -מתחם פסולת ושריפה  281

מגדל אל  -מתחם פסולת מתכתית  282

 כרום

 32.9184490 35.2612047  פסולת מתכתית

 32.1745993 34.9482318  מתכתית פסולת 1נווה ימין מגרטה  283

 32.1759210 34.9389513  פסולת מתכתית 2נווה ימין מגרטה  284
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 32.1699181 34.9463689  פסולת בניין נווה ימין פסולת בניין 285

 32.0401541 34.7951630  זיהום מים נחל איילון 286

 32.1153413 34.8875617  פסולת מתכתית נחל ירקון משחטת אופנועים 287

 32.1158260 34.8916470  פסולת בניין 1נחל ירקון פסולת בניין  288

 32.1130255 34.8934552  פסולת בניין 2נחל ירקון פסולת בניין  289

 32.3065038 34.9961548  פסולת חקלאית פסולת חקלאית -ניצני עוז  290

 32.1004570 34.9892884  פסולת בניין עודפי עפר עם פסולת 291

 32.9088580 35.0901098  פסולת מתכתית פסולת מתכתית -עכו  292

 32.0369642 34.8061440  פסולת בניין פארק אריאל שרון פסולת בניין 293

 31.8853353 34.7158760  פסולת בניין פלמחים בסיס פסולת בניין 294

 31.9341491 34.7094566  פסולת בניין פלמחים מועדון גלישה פסולת בניין 295

 31.9737491 34.7378682  פסולת בניין פלמחים פסולת בניין 296

 31.9712758 34.7349025  פסולת בניין פלמחים פסולת בניין 297

 31.9702852 34.7341938  פסולת בניין פלמחים פסולת בניין 298

 31.9947548 34.7349234  פסולת בניין פלמחים פסולת בניין 299

 31.9727197 34.7331890  פסולת בניין יןפלמחים פסולת בני 300

 31.9652033 34.7332826  פסולת בניין פלמחים פסולת בניין 301

 31.9691790 34.7334138  פסולת בניין פלמחים פסולת בניין 302

 31.9437571 34.7433768  פסולת בניין פלמחים פסולת בניין 303

 31.9896602 34.7448902  פסולת בניין פלמחים צפון פסולת בניין 304

 31.5538273 35.0147015  פסולת מתכתית אדורה -פסולת אלקטרונית  305

 31.2030863 34.8158099  פסולת ביתית פסולת בדואים באר שבע 306

 31.2020715 34.8140429  פסולת בניין 2פסולת בדואים באר שבע  307

 32.2380813 35.3064861  פסולת ביתית פסולת ביתית+בניין נחל תרצה 308

 32.1660246 35.1270897  פסולת בניין אלוני שילה - פסולת בניין  309

 32.4020023 35.0505656  פסולת בניין נחל תאנים - פסולת בניין  310

 31.8116301 34.6694560  פסולת בניין ת אשדוד- פסולת בניין א 311

 31.7562272 34.6840309  פסולת בניין 1 -פסולת בניין שדה עוזיהו  312

 31.7587467 34.6844853  פסולת בניין 2 -פסולת בניין שדה עוזיהו  313

 31.7600771 34.6833056  פסולת בניין 3 -פסולת בניין שדה עוזיהו  314

 32.7211311 35.2048798  פסולת בניין זרזיר מערב -פסולת בנין 315

 32.7528216 35.6650221  פסולת בניין נחל מיצר -פסולת בנין  316

 32.0931717 34.9151439  פסולת בניין פסולת בנין גבעת השלושה 317

 32.1115660 34.9093481  פסולת בניין פסולת בנין גן לאומי ירקונה 318

 32.1155438 34.9010837  פסולת בניין פסולת בנין צומת ירקון 319

 32.1891463 34.9910350  פסולת מתכתית קלקליה -  2פסולת ברזל  320
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 32.4152060 35.0178578  פסולת חקלאית באקה ג'ת -פסולת חקלאית  321

 32.2890197 34.9231620  פסולת חקלאית 4קדימה  -פסולת חקלאית  322

 31.2905330 34.8531480  פסולת מתכתית 1פסולת לקיה  323

 31.2981408 34.8366903  פסולת ביתית 23פסולת לקיה  324

 31.3365104 34.8686631  פסולת בניין 3פסולת לקיה  325

 31.3282105 34.8602572  פסולת בניין 4פסולת לקיה  326

 31.3286273 34.8805110  פסולת בניין 5פסולת לקיה  327

 31.3275160 34.8739855  פסולת בניין 6פסולת לקיה  328

 31.3195383 34.8842143  פסולת בניין 7פסולת לקיה  329

 31.3307496 34.8812084  פסולת בניין 8ריה פסולת לק 330

 32.1311480 35.1260325  פסולת ביתית חרס -פסולת מעורבת  331

 32.3991043 35.0503283  פסולת בניין 3פסולת מעורבת בכל השטח באקה  332

 32.3928421 35.0482378  פסולת בניין 5פסולת מעורבת בכניסה לבאקה  333

 32.9246723 35.2796807  פסולת מתכתית ענהכפר ב -פסולת מתכת  334

 32.5219788 35.1305237  פסולת מתכתית פסולת מתכת נחל עירון אום אל פחם 335

פסולת מתכת סמוך לנחל תאנים  336

 באקה

 32.4037495 35.0480431  פסולת מתכתית

 32.7271459 35.2868083  פסולת מתכתית 1פסולת מתכת ריינה  337

 31.7630846 34.7853901  פסולת מתכתית בני ראם - תי פסולת מתכ 338

 32.1129198 34.8909944  פסולת מתכתית 3ירקון  - פסולת מתכתי  339

 32.9198295 35.0837651  פסולת מתכתית כניסה לעכו -פסולת מתכתית  340

 32.9411954 35.3591451  פסולת מתכתית ראמה -פסולת מתכתית  341

 32.1890082 34.9928999  פסולת מתכתית קלקליה- 3פסולת מתכתית  342

פסולת מתכתית טייבה מאוחרי צור  343

 יצחק

 32.2465244 34.9966800  פסולת מתכתית

 32.4803711 35.0834279  פסולת מתכתית פסולת מתכתית כניסה ברעטה 344

 32.4179239 35.0227179  פסולת בניין באקה אל גרביה -פסולת עפר 345

 32.1878706 35.3063186  פסולת ביתית 1איתמר  -ת פיראטית פסול 346

 32.9466110 35.1765883  פסולת ביתית ג'ולס -פסולת פיראטית  347

 32.9426173 35.2561601  פסולת ביתית דיר אל אסד -פסולת פיראטית  348

 32.9314192 35.3649237  פסולת ביתית דרום ראמה -פסולת פיראטית  349

 32.9443708 35.2552527  פסולת ביתית כישור -פיראטית  פסולת 350

 32.8803706 35.4186398  פסולת ביתית מעאר -פסולת פיראטית  351

 32.9292283 35.3171028  פסולת ביתית נחף -פסולת פיראטית  352

 31.6743962 34.7586831  פסולת ביתית ניר בנים -פסולת פיראטית  353

 32.9220168 35.0832831  פסולת ביתית כוע -פסולת פיראטית  354
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 32.8981065 35.4189491  פסולת ביתית צפון מע'אר -פסולת פיראטית  355

 32.1224978 34.9487763  פסולת ביתית 1קאסם  -פסולת פיראטית  356

 32.1856724 34.9914933  פסולת ביתית קלקליה -פסולת פיראטית  357

 32.1165016 35.0999376  סולת ביתיתפ בדיא - 1פסולת פיראטית  358

 32.9317291 35.1338244  פסולת ביתית ג'דיידה מכר - 2פסולת פיראטית  359

 32.1550037 35.3180375  פסולת ביתית פסולת פיראטית אלומות 360

 32.4053365 35.0525585  פסולת בניין 4פסולת פיראטית באקה  361

פסולת פיראטית באקה אל גרביה  362

11.03 

 32.3978739 35.0491433  פסולת ביתית

 2פסולת פיראטית באקה אל גרביה  363

11.03 

 32.3988102 35.0481956  פסולת ביתית

 32.3583500 35.0250693  פסולת ביתית פסולת פיראטית בשטח כפר ליד זמר 364

 -פסולת פיראטית לאורך השבילים  365

 ג'דיידה מ

 32.9231753 35.1366583  פסולת ביתית

 32.5335237 35.1311939  פסולת בניין פסולת פיראטית מעאויה כניסה 366

פסולת פיראטית נחל עירון אום אל  367

 פחם

 32.5188609 35.1273658  זיהום מים

פסולת פיראטית סמוך לבית עלמין  368

 צומת מור

 32.1167396 34.8553596  פסולת בניין

 32.9370564 35.3414489  פסולת ביתית סאג'ור -פסולת פיראטית פזורה  369

 32.2929069 34.9870654  פסולת בניין 2פסולת פיראטית קלנסוואה  370

 32.2744441 34.9952902  פסולת ביתית 3פסולת פיראטית קלנסוואה  371

 32.1270084 34.9522982  פסולת בניין 2פסולת פיראטית קסם  372

 32.1288393 34.9541556  יןפסולת בני 3פסולת פיראטית קסם  373

 32.2449028 35.2487072  פסולת ביתית 1פסולת פיראטית שכם  374

 1פסולת פירטאית לייד נחל שורק  375

 מושב חצב

 31.7724537 34.7725682  פסולת בניין

 32.1318041 34.9610218  פסולת בניין 4פסולת פירטאית קסם  376

 32.9308095 35.3304967  תיתפסולת מתכ נחף -  1פסולת פירטית  377

 31.4042754 34.7402819  פסולת בניין 1פסולת רהט  378

 31.4044817 34.7431296  פסולת ביתית 2פסולת רהט  379

 31.4016298 34.7422529  פסולת בניין 3פסולת רהט  380

 31.4001372 34.7419172  פסולת בניין 4פסולת רהט  381

 31.4014016 34.7456406  יןפסולת בני 5פסולת רהט  382

 31.4126147 34.7762667  פסולת ביתית 6פסולת רהט  383

 31.3948926 34.7792227  פסולת בניין 7פסולת רהט  384
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 31.3950213 34.7737268  פסולת בניין 8פסולת רהט  385

 32.4048563 35.0504780  פסולת בניין פסולת שקים באקה 386

 31.8136931 34.7050551  פסולת בניין צת יבנהקבו-פסולת תעשייתית 387

 31.7734521 34.6979499  פסולת בניין קבוצת יבנה-פסולת תעשייתית 388

 31.5667060 34.9789136  פסולת מתכתית אידנא -פסלות אלקטרונית  389

 32.0479940 35.4699688  פסולת חקלאית שרפה חקלאית -פצאל  390

 32.0497693 35.4498991  פסולת בניין שרפה פצאל פסולת בניין כולל 391

 32.1091086 34.8918473  פסולת מתכתית 1פתח תקווה סגולה פסולת מתכתית  392

 32.1093741 34.8966485  פסולת מתכתית 2פתח תקווה סגולה פסולת מתכתית  393

פתח תקווה תחנת מעבר שקאר  394

 פסולת בנייה

 32.0951822 34.8533983  פסולת בניין

 32.1113403 35.2613148  פסולת בניין צומת תפוח שפיכת פסולת שריפה 395

 31.8587066 34.6802969  פסולת בניין פסולת בניין 5צפוני אשדוד  396

 31.6773264 34.7595486  פסולת בניין קבירת פסולת זרחיה דרום 397

 32.2815816 34.9016105  פסולת חקלאית פסולת חקלאית -קדימה  398

 32.2770262 34.9014223  פסולת חקלאית 2פסולת חקלאית  -קדימה  399

 32.2776711 34.9036022  פסולת חקלאית 3פסולת חקלאית  -קדימה  400

 32.2989151 34.9811131  פסולת מתכתית 1קלנסואה מגרטה  401

 32.3038907 34.9827740  פסולת מתכתית 2קלנסואה מגרטה  402

 32.2774896 34.9918030  פסולת מתכתית 3ה קלנסואה מגרט 403

 32.2839724 34.9903540  פסולת מתכתית 4קלנסואה מגרטה  404

 32.2971724 34.9831702  פסולת מתכתית 5קלנסואה מגרטה  405

 32.2745287 34.9943159  פסולת מתכתית 6קלנסואה מגרטה  406

 32.2863172 34.9912144  מפעל קלנסווה אתר עבודת עפר פיראטי 407

 32.3021003 34.9834740  מפעל קלנסווה מפעל אבן 408

 32.2843745 34.9891390  מפעל קלנסווה מפעל בלוקים 409

קלנסווה פסולת בניין על גדות הנחל  410

 ובפני

 32.2790910 34.9947712  פסולת בניין

 32.2965072 34.9745175  פסולת בניין קלנסווה פסולת בנין זולג לנחל 411

 32.3010371 34.9817070  פסולת ביתית קלנסווה פסולת פיראטי פנימי 412

 32.3016091 34.9924571  פסולת בניין קלנסווה פסולת פיראטית 413

 31.3649761 34.7571903  פסולת בניין פסולת בניין 1רהט דרום [מערב]  414

 31.4145825 34.7776541  פסולת בניין פסולת בניין 1רהט מזרח  415

 31.4130934 34.7789529  פסולת בניין פסולת בניין 2רהט מזרח  416

 31.4094968 34.7745514  פסולת בניין פסולת בניין 3רהט מזרח  417

 31.9577567 35.3166675  מחצבה רימונים מחצבה 418
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 32.0175417 35.0111943  פסולת בניין פסולת בניין 1רנטיס  419

 32.0284093 35.0357903  פסולת בניין ייןפסולת בנ 2רנטיס  420

 32.0174786 35.0368636  פסולת ביתית פסולת ביתית 4רנטיס  421

 32.0018464 35.0324763  פסולת בניין פסולת בניין 1שוקבא  422

 31.9982938 35.0240480  פסולת ביתית פסולת ביתית 3שוקבא  423

 31.9939090 35.0339351  פסולת בניין פסולת בניין 4שוקבא  424

 32.0319195 34.7764631  פסולת בניין שטח חקלאי מקוה ישראל חולון 425

 31.9996763 35.0985855  פסולת ביתית שירפת פסולת חלמיש 426

 32.2447050 35.2492099  מחצבה 1שכם מחצבה  427

 32.1220273 35.2565295  פסולת בניין שפיכת פסולת ירידות חווראה 428

 31.9492061 35.2869903  פסולת ביתית שפיכת פסולת סמוך לעמונה 429

 32.1490250 35.3140470  פסולת ביתית שפיכת פסולת פיראטית  לפני עקרבה 430

 32.7263906 35.2869499  פסולת מתכתית שפיכת פסולת פיראטית ריינה 431

 32.0851637 35.2351806  פסולת ביתית שריפות פסולת מול עלי 432

 31.9046359 35.2272873  פסולת בניין שריפות פסולת מול פסגות 433

 32.0341223 35.3066140  פסולת ביתית שריפות פסולת מול שילה 434

 32.4094745 35.0108133  פסולת חקלאית גבעת חביבה -שריפת פסולת חקלאית  435

גבעת חביבה  -שריפת פסולת חקלאית  436

2 

 32.4069398 35.0105606  פסולת חקלאית

תחילת מחצבה לברר אצל גלעד  437

 !!!מול כביש גל

 32.2195690 35.1979417  מחצבה

 32.8355802 35.2300846  מחצבה תחילת מחצבה ליד מצפה אבי''ב 438

 32.1875250 34.9948764  פסולת מתכתית קלקיליה -תחנת ברזל  439

תחנת ברזל אזור תעשיה כפר  440

 מאסריק

 32.8792859 35.0997781  פסולת מתכתית

 32.2636389 35.1564176  פסולת מתכתית תחנת ברזל אחרי צמות שבי שומרון 441

 32.9455967 35.1704268  פסולת מתכתית תחנת ברזל כפר גוליס 442

 32.0922351 35.3467101  גז פיראטי תחנת גז לייד מגדלים 443

 32.2727573 35.1489163  גז פיראטי תחנת גז צומת כפר בית ליד 444

 32.2667451 35.1684680  גז פיראטי תחנת גז צומת שבי שומרון 445

 31.7613094 34.6751620  מחצבה תחנת גריסת עפר שדה עוזיהו 446

 32.1701675 34.9579523  פסולת בניין תחנת דלק מפגש השלום פסולת בניין 447

 32.4026150 35.0514282  מפעל תחנת מעבר אבן בנין באקה 448

 32.5342166 35.1372353  מפעל תחנת מעבר אבן מעאויה 449

 32.8952012 35.0921071  פסולת מתכתית אזור תעשיה נעמן -תחנת מעבר ברזל  450

 32.9178913 35.2361160  פסולת מתכתית מג'דל אל כרום -תחנת מעבר ברזל  451
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 32.7905489 35.1847245  פסולת מתכתית תחנת מעבר ברזל שפערם 452

 31.6269237 35.1414456  פסולת מתכתית בית פג'אר -תחנת מעבר מתכות  453

 32.4137637 35.0247435  פסולת מתכתית מחלף באקה -תחנת מעבר מתכת  454

 32.7897906 35.1953544  פסולת מתכתית 3תחנת מעבר פסולת ברזל שפערם  455

מג'ד  -תחנת מעבר פסולת מתכתית  456

 אל כרום

 32.9174354 35.2396190  פסולת מתכתית

שדה  -תחנת מעבר פסולת מתכתית  457

 עוזיהו

 31.7615457 34.6772560  פסולת מתכתית

 32.6027036 34.9787687  פסולת בניין תחנת מעבר פסולת סמוך לפורדיס 458

 32.9887277 35.7175378  מחצבה תחנת עבודת עפר סמוך לקצרין 459

 32.9707373 35.3091387  מפעל כסרא עיסא -תחנת עפר  460

איזור תעשיה קריית  -תחנת פסולת  461

 ביאליק

 32.8703317 35.0982269  פסולת ביתית

 32.9880716 35.7148538  פסולת בניין תחנת פסולת איזור תעשיה קצרין 462

 32.7900690 35.1867464  שריפה אלקטורנית תחנת פסולת אלקטרונית שפערם 463

 31.7650151 34.6664736  פסולת ביתית שדה עוזיהו -תחנת פסולת מעבר  464

תחנת שריפות סמוך לאריאל כניסה  465

 אוניברס

 32.0909096 35.2173962  פסולת חקלאית

 31.8560020 34.6846494  פסולת בניין פסולת בניין 1תעשייה צפוני אשדוד  466

 31.8554798 34.6885231  ת בנייןפסול פסולת בניין 2תעשייה צפוני אשדוד  467

 31.8620130 34.6827815  מחצבה 3תעשייה צפוני אשדוד  468

 31.8588583 34.6815164  פסולת בניין פסולת בניין 4תעשייה צפוני אשדוד  469

  


