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 מבוא לדו"ח סקר המפגעים אקולוגיים בישראל

 

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

הקפיצו את יכולותיו של המין האנושי למחוזות שהיו דמיוניים בדורות קודמים. האפשרות להשתמש במנוע קיטור 

וחלת החיים ואת איכותם ויצרה ות והיעלות של בני האדם  הגדילה במאות אחוזים את תובחשמל לטובת הנוח

הסתבר שהניצול הסיטונאי של  משאבי  עולמות שלמים של פנאי, תרבות, פילוסופיה ותוכן.  במרוצת השנים 

למערכות הטבע שליווה את הפיתוח התעשייתי נעשה בצורה לא מושכלת והביא לנזקים כבדים ואף בלתי הפכים 

כבת האוזון, התחממות גלובלית, זיהום אוויר, זיהום מקורות מים  האקולוגיות העולמיות, תופעות כמו פגיעה בש

ועוד יצרו תהליך הפוך של פגיעה בבריאותם ובאיכות חייהם של בני האדם, פגיעה הבאה לידי ביטוי בעיקר 

  באוכלוסיית מוחלשות וע"פ התחזיות אף תתגבר בדורות הבאים.

מושג המסמל את קיימא"  -"פיתוח ברח הציבורי המושג בעשורים האחרונים החל להיות נפוץ יותר ויותר בשי

הרצון להמשיך את הפיתוח הטכנולוגי והתעשייתי אך תוך לקיחת אחריות  על  השפעות הפיתוח על הסביבה 

ינות הבאות ליישם את רעיון ותוך מניעת נזקים למערכות האקולוגיות. האתגר הראשון איתו  מתמודדות המד

הבנת היקף ועוצמת המפגעים הקיימים בשטחם. נראה כי בסוגיה זו קיים פער מסוים ה"פיתוח בר קיימא" הוא 

בישראל, מצד אחד חלה התקדמות רבה בחקיקה, תכנון ואכיפה  בתחומי הסביבה בשנים האחרונות ומנגד 

ת הגורמת את עיקר הנזק הסביבתי במדינה. תעשייה מתנהלת במקביל תעשייה שלמה בלתי חוקית ולא מפוקח

מקיפה מספר ענפים במשק הישראלי ופועלת "מתחת לרדאר" שנים רבות. עמותת "הפורום לישראל ירוקה" זו 

לקחה לה כאתגר להתמודד עם הפער הקיים בין המתרחש בשטח לבין המידע המצוי בידי הרשויות והציבור 

 בנושא זה. 

ת מיוחדות ומערכת הביטחון אשר ע"י קבוצת צעירים בוגרי יחידו 2011קה" הוקמה בשנת "הפורום לישראל ירו

מתוך תחושת המדינה. החליטו לפעול נוכח כמות ועוצמת המפגעים האקולוגיים אשר נחשפו אליהם ברחבי 

סודית חברי הארגון נעזרים ביכולות השטח שרכשו בכדי לתעד בצורה י .אחריות לאומית ודאגה לדורות הבאים

האחרונות טיפל הארגון  בשנים. או להסדרתם הביא לסגירתםלבכך אתרים מזהמים של הפועלים בניגוד לחוק ו

יראטיים, זיהום שונים, כדוגמת: תחנות דלק פיראטיות, מחצבות בלתי חוקיות אתרי פסולת פ במוקדי זיהום 

 מקורות מים ועוד. 
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 2018מהלך שנת בע"י "הפורום לישראל ירוקה"  בוצעבקובץ שלפניכם מוצגים ממצאיו של סקר שטח אשר 

. מטרת הסקר היא כלל המפגעים האקולוגיים הנגרמים מהתעשיות הבלתי חוקיותלאתר ולמפות את בכדי 

להציף את עוצמת התופעה לדרג מקבלי ההחלטות ולשיח הציבורי ובכך לסייע לקידום תהליכי תכנון ברמה 

מסמך זה מהווה כלי מדידה לבחינת ריכוזי המפגעים בחתך של נית. הארצית ובתהליכי אכיפה ברמה הפרט

ארבעה אזורים ממטולה ועד אילת, ובתקווה שיעלה בידנו לבצע את הסקר גם בעתיד אז יתאפשר להוסיף תחומי 

עניין ולנתח מגמות של התגברות או דעיכת מוקדי הזיהום. בתור שנה ראשונה בחרנו להתמקד בתעשיות הלא 

 ענף הנדל"ן.לאחד הענפים המרכזיים במשק הישראלי:  נלוותמפוקחות ה

ענף הנדל"ן הישראלי נמצא בצמיחה מתמדת, בעקבות ביקושים גדלים והולכים ושאיפה להורדת מחירי הדיור 

באמצעות הגדלת היצע הדירות בשוק. פעולות הבנייה המואצות בכל רחבי הארץ ובעיקר באזורים 

תעשייה המורכבת מגורמים עברייניים  -תעשיית צל""אי נרחבות של ת לווהמטרופוליטניים יוצרים תופעו

המעוניינים להינות מפירות רווחיות הענף אך מנגד לחמוק מעלויות התכנון, הטיפול השוטף והפיקוח אשר 

כרוכות בהקמת אתרים מעין אלו, לאור השפעתם הרבה על המערכות האקולוגיות האזוריות. גורמים עבריינים 

 . את תחום איכות הסביבה והעלויות הכרוכות בשמירתו כמרכיב הראשון שניתן לחמוק ממנו וצאיםאלו מ

 תעשיות שונות המהוות את עיקר הפעילות בו:  3בענף זה פועלות 

 מחצבות אבן וחצץ -ייצור חומרי הגלם •

 מפעלי מלט, בטון, שיש ואספלט -עיבוד חומרי הגלם •

 לת בנייןפסור זוחמם למטמנות ואתרי -טיפול בפסולת •

במצב תקין, הקמה  סוגי מפגעים: מחצבות, מטמנות  ומפעלים בלתי חוקיים. 3-על כן בהכנת הסקר התמקדנו ב

שהוזכרו מחייבים: תכנון מקדים, רישיון מגופי המקצוע ומהרשות המוניציפלית,  מהתעשיותותפעול של  כל אתר 

עשייה מזהמים אלו פועלים באופן פיראטי ללא רישוי פיקוח מלווה ושיקום בסוף התהליך. מציאות בה גורמי ת

ימות לוגיות לא מתקיוללא פיקוח, מביאה לכך  שהדרישות הבסיסות והמחייבות לצורך שמירת המערכות האקו

ונגרם נזק כבד ולעיתים אף בלתי הפיך לאיכות הסביבה בישראל וכן נזק לא מובטל לבריאות הציבור ובעה"ח 

 עים.בסביבה המידית של המפג

 

mailto:ffgi2010@gmail.com


3 
 

 
ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

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

בה של חברי "הפורום לישראל ירוקה" ולהם התודה, אך החומרים לחוברות ולמפות נגישות, תוך מסירות ר

אתרים אשר ם ועלילמרות זאת מסמך זה אינו חף מטעויות בעיקר עקב הקושי בהשגת המידע ביחס למפ

במסמך אינם אתרים ה 251המצוינים  מתוך  מוקדיםנראה כי רוב רובם של הובכל זאת  . מעמדם אינו ברור

 צל" הפועלת בישראל.מפוקחים ומהווים חלק מ"תעשיית ה

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

 הסמכות והאחריות של רשויות המדינה למען קידום שמירת הסביבה בישראלהאזרחית ובין 

 מנכ"ל  -גלעד אך

 כסלו ה'תשע"ט
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ארצית מרחבית מפה
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 127 ................................................................................................................................... 3שיוח -ירסע

 127 ............................................................................................................... 8שיוח -מפת התמצאותסעיר

 128 ............................................................................................................... 9שיוח -מפת התמצאותסעיר

 129 ............................................................................................................. 10שיוח -התמצאותסעירמפת 

 131 ................................................................................................................................... 4שיוח -סעיר

 131 ................................................................................................................................... 5שיוח -סעיר

 132 ................................................................................................................................... 7שיוח -סעיר

 133 ................................................................................................................................. 11שיוח -סעיר

 135 ................................................................................................................................. 12שיוח -סעיר

 136 ................................................................................................................................. 13שיוח -סעיר

 137 ................................................................................................................................. 14שיוח -סעיר

 138 .................................................................................... נחל ערוגות עליון -חציבה פיראטית שמורת טבע 

 140 ............................................................................................................... מערב יהודה מחצבה מזרחית

 141 ........................................................................................................ מערב יהודה מחצבה צפון מזרחית

 142 ................................................................................................ מערב יהודה מחצבת שיש דרום מזרחית

 143 .............................................................................................................. מחצבה מערבית יהודהמערב 

 144 .................................................................................................................... מחצבה פיראטית עתניאל

 145 .............................................................................................................................................. מפעלים

 145 ............................................................................................................. בטון פיראטי מפעל: כפר יעבד

 147 ............................................................................................................ כפר עאנין: מפעל בטון פיראטי

 148 ..................................................................................................... ראמין: מפעל בטון פיראטי -ענבתא 

 149 ...................................................................................................... עזון: מפעל  פיראטי לבטון ובלוקים

 150 .................................................................................................... עצירה אלקבליה: מפעל בטון פיראטי

 151 ........................................................................................................... ג'מאעין מזרח מפעל שיש דרומי

 152 ..................................................................................... מתחם ג'מאעין מזרח: מפעל שיש פיראטי אמצעי

 153 ....................................................................................... מתחם ג'מאעין מזרח: מפעל שיש פיראטי צפוני

 154 ........................................................................................... מתחם ג'מאעין מרכז: מפעלי שיש פיראטיים

 155 ............................................................................................ מתחם ג'מאעין מרכז: מפעל אספלט פיראטי

 156 .................................................................................................. ם פיראטיג'מאעין מערב: מפעל בלוקי 

 157 .............................................................................................................. נחל רבה: מפעל בטון פיראטי

 158 .............................................................................................. צומת תפוח : מפעל בטון ובלוקים פיראטי

 159 ................................................................................................... מוגרבי  -עקרבה: מפעל בטון פיראטי 

 160 ............................................................................................................ עקרבה: מפעל בלוקים פיראטי

 161 ....................................................................................................... בידיה: מפעל שיש פיראטי -קראוה

 162 ................................................................................... כוכב יעקב–קלנדיה  -מפעל אספלט פיראטי טריפי

 164 .................................................................................. א.ת קלנדיה מזרח: מפעלי שיש ובלוקים פיראטיים

 167 ..................................................................... מחסום המנהרות: מפעלי שיש ובלוקים פיראטייםבית ג'אלא 
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 Alaqsa Company For Stone and Marble .......................................................... 169 - 2בית ג'אלא שיש 

 170 ......................................................................................... ג'בל הראסה: מפעלי בלוקים ושיש פיראטיים

 171 ........................................................................................................................... ג'אבל הראסה שיש

 YAZAN ..................................................................................... 172 - ואדי אלעראיס: מפעל בטון פיראטי

Asia Jerusalem For Stones And Marble Co ................................................................................ 173 

 174 .................................................................................................. רחיתמז-שמעה: מנסרה דרום-ג'ורתנא 

 175 ..................................................................................................................שמעה שיש מערב-ג'ורת א

 176 ...............................................................................................................2שמעה שיש מערב -ג'ורת א

 177 ................................................................................................................. שמעה שיש מזרחי-ת אג'ור

 178 ................................................................. אום סלמונה: מפעלי אבן ובטון פיראטיים )ארבע מפעלים( ואדי

 181 .................................................................................................. אפרת: מפעל שיש פיראטי –מגדל עוז 

 182 ....................................................................................... מפעלים( 26מראח רבאח: מפעלים פיראטיים )

 183 ............................................................................................................... מתחם מערבי -מארח ראבח 

 183 ................................................................................................................ מתחם מזרחי -בח רא מארח

 184 ................................................................................................................ מתחם דרומי -מארח ראבח 

 184 .............................................................................................................................. 1מרח רבח שיש 

 185 .............................................................................................................................. 2רבח שיש ח מר

 185 ................................................................................................................. 3ומחצב מארח ראבח שיש 

 186 ............................................................................................................................. 4מרח רבח שיש  

 186 ...................................................................................................................... שיש 5 ח מפעלמרח רב

 187 ...................................................................................................................... שיש 6מרח רבח מפעל 

 187 .................................................................................................................. בלוקים 7מרח רבח מפעל 

 188 ...................................................................................................................... שיש 8ח מפעל ח רברמ

 188 ...................................................................................................................... שיש 9מרח רבח מפעל 

 188 .................................................................................................................... שיש 10מרח רבח מפעל 

 189 .................................................................................................................... שיש 11מרח רבח מפעל 

 190 ............................................................................................... ג'רוזלם מרבל סטון - 12שיש מרח רבח 

 191 ........................................................................................................................... שיש -13מרח רבח 

 191 ......................................................................................................................... שיש 14 –מרח רבח 

 192 .......................................................................................................................... שיש - 15מרח ראב 

 192 ....................................................................................................................... שיש 16 –מראח ראב 

 193 .......................................................................................................................... שיש 17מארח ראב 

 193 .......................................................................................................................... שיש 18מארח ראב 

 194 ...................................................................................................................... בלוקים 19מארח ראב 

 194 .......................................................................................................................... שיש 20 מארח ראב

 195 .......................................................................................................................... שיש 21מארח ראב 
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 196 .......................................................................................................................... שיש 23מארח ראב 
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 197 ....................................................................................................................... מנסרה 25מארח ראב 

 197 .................................................................................................. חברת אלקאובי –בטון  26רח ראב אמ

 198 .......................................................................................... מפעלי אבן שיש ובטון –ערוב בית פג'ר  -אל

 202 ...................................................................................................................................... 1אל ערוב 

 202 ............................................................................................................................... 2אל ערוב שיש 

 203 ............................................................................................................................. שיש - 3אל ערוב 

 203 ............................................................................................................................ שיש – 4אל ערוב 
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 205 ............................................................................................................................. שיש - 8אל ערוב 

 206 ............................................................................................................................. שיש - 9אל ערוב 

 206 ........................................................................................................................... שיש - 10אל ערוב 

 207 ........................................................................................................................... שיש - 11אל ערוב 
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 209 ........................................................................................................................... שיש - 16אל ערוב 

 210 ........................................................................................................................... שיש - 17רוב אל ע

 210 ........................................................................................................................... שיש - 18אל ערוב 

 211 ........................................................................................................................... שיש - 19אל ערוב 

 211 ........................................................................................................................... שיש - 20אל ערוב 

 212 ........................................................................................................................... שיש - 21אל ערוב 
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 213 ........................................................................................................................... שיש - 23אל ערוב 
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 214 ........................................................................................................................... שיש - 25אל ערוב 

 214 ........................................................................................................................... שיש - 26אל ערוב 

 215 ........................................................................................................................... שיש - 27אל ערוב 

 215 ........................................................................................................................... שיש - 28אל ערוב 

 216 ............................................................................................................................. שיש 29אל ערוב 

 216 .......................................................................................................................... שיש – 30אל ערוב 
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 218 ........................................................................................................................... שיש - 34אל ערוב 

 219 ........................................................................................................................... שיש - 35אל ערוב 

 219 ........................................................................................................................... שיש - 36אל ערוב 

 220 .............................................................................................................................................. מפגעים

 220 .............................................................................................................................................. ג'יוס

 222 ........................................................................................................................................... פרעתה

 224 ........................................................................................................................................... יןאימת

 225 ............................................................................................................................................... עזון

 226 .............................................................................................................................................. זיתא

 227 ........................................................................................................ נזלה אל שרקיה )נזלה אל ווסטא(

 228 .............................................................................................................................................. קפין

 229 ............................................................................................................................... טורה אל ע'רביה

 231 .............................................................................................................................................. יאנון

 232 .......................................................................................................................... אתר פסולת עמנואל
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 234 ................................................................................................................. אזור התעשיה הצפוני ברקן

 235 ..................................................................................................................... תל ארומה )ליד איתמר(

 236 ............................................................................................................................................ קוצרא

 237 .................................................................................................................... משחטת רכבים –ענבתא 

 238 ................................................................................................................................. דיר אבו משעל

 239 ............................................................................................................................................. נעלין

 240 ............................................................................................................................................. קביא

 241 ................................................................................................................................. צפון –שוקבא 

 242 .................................................................................................................................... שוקבא-נטוף
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 244 .......................................................................................................................................... קלנדיה 
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 246 .................................................................................................................................... חוג'ילה צפון

 247 .................................................................................................................................... ג'בל הראסה

 248 ........................................................................................................................................בית סחור
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 252 ........................................................................................................................................... מפה דרום
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 257 ................................................................................................. המשאבי שד -מחצבה ומפעל, הר שחר 

 258 .............................................................................................................................................. מפגעים

 258 ...................................................................................................................... אזור תעשיה עמק שרה

 260 .................................................................................................................................... ערערה בנגב

 261 .............................................................................................................................. אזור תעשיה ערד
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 265 ..................................................................................................... ראטית פסולת דימונהתחנת מעבר פי
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 מחצבות
 אלמועלקה –חציבה ושינוע מצעים, אום אלפחם 

  

 יער מי עמי קק"ל עמד השטח:מ

 212350/712600 :נ.צ.מ

 DMS :32°30'29.6"N 35°07'44.1"Eמיקום 

 אתר חציבה ושינוע מצעים סוג המפגע:

 אין מעמד חוקי:

 מ"ר 12,500 גודל המפגע:

 ,נחל ,מי תהום ,קרוב ישוב גורמים נפגעים:

 אוויר, נוף

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 התמצאותמפת 
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 מפעלים
 י, אום אלפחםמפעל בטון פיראט

 

 

 217800/717750 :נ.צ.מ

: DMSמיקום 

32°33'14.0"N 

35°11'12.7"E 

מפעל בטון  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 13,000 גודל המפגע:

מים, אויר,  גורמים נפגעים:

 אדמה, ישובים קרובים

 לפעי סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות
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 תצ"א
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 מפעל בטון, דבוריה

 

 

 235650/731900 :נ.צ.מ

 2 חלקה 16969 גוש

DMS :40'53.0"N °32מיקום 

22'37.7"E°35 

 דבוריה רשות מקומית:

 מפעל בטון המפגע:סוג 

 מ"ר 6,000 גודל המפגע:

 , מיישוב גורמים נפגעים:

 תהום, אויר

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 תצ"א 
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 צפון מזרח אום אלפחם, מפעל בטון

 

 010-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 217800/717750 :נ.צ.מ

 DMS :32°33'14.5"Nמיקום 

35°11'12.5"E 

 מפעל בטון פיראטי סוג המפגע:

 לא ידוע  וקי:ד חמעמ

 מ"ר 11,350,:גודל המפגע

אדמה, מי  גורמים נפגעים:

 תהום, אויר, ישובים קרובים

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות
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 אבראהיםמגרסת חצץ, צפונית לעין 

 

 008-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 :נ.צ.מ

 .DMS :8"N 35°08'34.8"E32°32'27מיקום 

 מגרסת חצץ פיראטית  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 18,500: גודל המפגע

 אויר, ישובים קרובים גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות
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 מפגעים
 לית אלכרמלאהטמנת פסולת ד

 

 026-מר :מס"ד

 203150/732750 :נ.צ.מ

 DMS :32°41'21.0"Nמיקום 

35°01'46.9"E 

הטמנה אתר  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 7,000-: כגודל המפגע

נוף, קרקע  נפגעים:גורמים 

 אתר ארכיאולוגי

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

 

 תצ"א
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 תצ"א
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 ירפה, אלמושהשלכת ושריפת פסולת פלסטיק

 

 035-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 215150/718200 :נ.צ.מ

 DMS :32°33'28.9"Nמיקום 

35°09'31.2"E 

 פיראטיהטמנה אתר  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר  2,000-: כגודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות
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 , דאלית אלכרמלפסולת ושינועהשלכת 

 

 034-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 206500/731800 :נ.צ.מ

 DMS :32°40'50.3"Nמיקום 

35°03'57.8"E 

 פיראטיהטמנה אתר  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר  19,000-: כגודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות
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 אתר הטמנה חוף דור

 

 023-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 192750/723900 :נ.צ.מ

 DMS :32°36'31.0"Nמיקום 

34°55'11.7"E 

 פיראטיהטמנה אתר  סוג המפגע:

 לא ידוע  :מעמד חוקי

 מ"ר 17,750: המפגעגודל 

 נוף גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/yGTkDAJh9jy
https://goo.gl/maps/yGTkDAJh9jy
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 תחנת מעבר עתלית

 

 039-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 196350/374750 :נ.צ.מ

 DMS :32°42'25.4"N 34°57'30.9"Eמיקום 

נמצאת בר, לא תחנת מע סוג המפגע:

 ברשימת תחנות המעבר המורשות

 לא ידוע מעמד חוקי:

 מ"ר  26,000-: כגודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/1ppJdpCA3s12
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 אום אלפחם ברזל,אתר איסוף 

 

 020-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 212500/714200 :נ.צ.מ

 DMS :32°31'19.1"Nמיקום 

35°07'49.8"E 

אתר איסוף פסולת  סוג המפגע:

 פיראטי  מתכת

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 8,200: גודל המפגע

 נוף גורמים נפגעים:

  פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/i7kz8qAMRdx
https://goo.gl/maps/i7kz8qAMRdx
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 ואדי ערה דרום מזרחושינוע מצעים, ת פסולת ה והטמנהשלכ

 

 028-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 208500/713100 :נ.צ.מ

 DMS :32°30'43.9"Nמיקום 

35°05'18.9"E 

 פיראטיהטמנה אתר  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 16,000-: כגודל המפגע

 נוף, קרקע נפגעים:גורמים 

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/ynULVqn3nKU2
https://goo.gl/maps/ynULVqn3nKU2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 ר לפסולת מעורבת, אום אלפחם מערבמעב תחנת

 

 041-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 212250/713850 :נ.צ.מ

 DMS :32°31'07.6"Nמיקום 

35°07'39.6"E 

 תחנת מעבר סוג המפגע:

 פיראטית

 לא ידוע מעמד חוקי:

 מ"ר  5,000-: כגודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/AQkmgnJAoPo
https://goo.gl/maps/AQkmgnJAoPo
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 הטמנה ושריפת פסולת, אום אלפחם

  

 215650/712800 :נ.צ.מ

 DMS :32°30'36.1"Nמיקום 

35°09'49.5"E 

הטמנה ושריפה פסולת  סוג המפגע:

 מעורבת

 אין מעמד חוקי:

 מ"ר 23,000 :גודל המפגע

 ישוב, אויר, מים, נוף גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/5w8opqYXNPM2
https://goo.gl/maps/5w8opqYXNPM2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 לעין דור(משרפת פסולת, כפר מיסר )סמוך 

  

 

 240350/728400 :נ.צ.מ

 4 חלקה 17050 גוש

 MSD: 32°38'58.6"Nמיקום 

E35°25'35.7" 

 משרפת פסולת סוג המפגע:

 מ"ר 18,000 גודל המפגע:

 ישובים, אויר, מי תהום נוף גורמים נפגעים:

 05/07/2017 תאריך תיעוד אחרון:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

 

   

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/5K5xUn9zB362
https://goo.gl/maps/5K5xUn9zB362
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 Iמשחטת רכב ומתכות דבוריה 

  

 

 236090/731475 :נ.צ.מ

 2חלקה  16979גוש 

 DMS :32°40'39.4"Nמיקום 

35°22'54.1"E 

 דבוריה רשות מקומית:

 פסולת מתכת סוג המפגע:

 מ"ר 2,000 גודל המפגע:

 נוף גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/p4pRqQmaXDU2
https://goo.gl/maps/p4pRqQmaXDU2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 IIמשחטת רכב ומתכות דבוריה 

 

   

 235850/731850 :נ.צ.מ

 1חלקה  16969גוש 

 DMS :32°40'52.2"Nמיקום 

35°22'46.0"E 

 דבוריה רשות מקומית:

 פסולת מתכת סוג המפגע:

 מ"ר 29,000 גודל המפגע: 

 נוף גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/uh5UPvfpHEC2
https://goo.gl/maps/uh5UPvfpHEC2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 תחנת שינוע פסולת, דבוריה

 

 

 234800/732100 :נ.צ.מ

 DMS :32°40'59.7"Nמיקום 

35°22'05.3"E 

 פסולת מתכת סוג המפגע:

 מ"ר 29,000 גודל המפגע: 

 נוף גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/KxCLHcP6xLm
https://goo.gl/maps/KxCLHcP6xLm
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 הטמנה ושריפת פסולת, טמרה

  

 

 237600/726700 :נ.צ.מ

 DMS :32°38'05.0"N מיקום

35°23'52.5"E 

שפיכה ושריפה של  סוג המפגע:

 פסולת מעורבת

 מ"ר 750-כ גודל המפגע:

 נוף, מי תהום גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/Tz3ndPaaTv22
https://goo.gl/maps/Tz3ndPaaTv22
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 

 

 טייבה-אשפיכה ושריפת פסולת, 

 

 241750/722600 :נ.צ.מ

 DMS :32°35'49.8"Nמיקום 

35°26'31.0"E 

שפיכה ושריפה של  סוג המפגע:

 פסולת מעורבת

 מ"ר 7,000-כ גודל המפגע: 

 נוף, מי תהום גורמים נפגעים:

  פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 התמצאותמפת 

   

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/EUkMYXHUTa22
https://goo.gl/maps/EUkMYXHUTa22
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 אומן –אתר פסולת, מושבים מלאה  

 

 222200/719250 :נ.צ.מ

 DMS :32°34'03.4"Nמיקום 

35°14'01.2"E 

שפיכה של פסולת מעורבת  סוג המפגע:

 מחוץ למתחם המורשה ע"פ חוק

 מ"ר 3,000 גודל המפגע:

 נוף, מי תהום נפגעים:גורמים 

  פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/6FeHsBZsJgk
https://goo.gl/maps/6FeHsBZsJgk
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 שונם-שפיכת פסולת, סולם

 

 

 232250/723150 :נ.צ.מ

 DMS :32°36'09.0"Nמיקום 

35°20'26.6"E 

שפיכה פיראטית של  סוג המפגע:

 פסולת מעורבת

 מ"ר 4,000-כ המפגע:גודל 

נוף, מי תהום,  גורמים נפגעים:

 אויר

  פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/kT1CzxCEJsM2
https://goo.gl/maps/kT1CzxCEJsM2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 שפיכת פסולת, זרזיר מערב

 

 219550/736300 :נ.צ.מ

: DMSמיקום 

32°43'15.5"N 

35°12'19.4"E 

 זרזירכפר  רשות מקומית:

שפיכה פיראטית  סוג המפגע:

 של פסולת מעורבת

 מ"ר 2,500 גודל המפגע: 

נוף, מי תהום,  גורמים נפגעים:

 אויר

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 

 מפת התמצאות

 

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/SDmjnQeSshn
https://goo.gl/maps/SDmjnQeSshn
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 זרזיר –הטמנת פסולת, גבעת אלה 

 

  

 222300/736000 :נ.צ.מ

 DMS :32°43'08.8"Nמיקום 

35°14'05.2"E 

שפיכה פיראטית של  סוג המפגע:

 פסולת מעורבת

 מ"ר 17,000 גע:גודל המפ

 נוף גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/nLUN6MieJu92
https://goo.gl/maps/nLUN6MieJu92
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מתחם שינוע פסולת, מושב חבר

 

 

 224050/717050 :נ.צ.מ

 DMS :32°32'51.2"Nמיקום 

35°15'11.8"E 

שפיכת פסולת מחוץ  סוג המפגע:

 למתחם שינוע

 מ"ר 1,000 גודל המפגע: 

 נוף גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/FBAVuc7F5xn
https://goo.gl/maps/FBAVuc7F5xn
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 אדירים -הטמנת פסולת, חבר 

 

 DMS :32°32'36.9"Nמיקום 

35°15'32.7"E 

הטמנת פסולת ושינוע  סוג המפגע:

 מצעים

 מ"ר 9,000 -כ :גודל המפגע

 נוף, אויר גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/SBZkJ8bBgkx
https://goo.gl/maps/SBZkJ8bBgkx
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 פסולת ומצעים, כפר חרוב

 

 

 263150/740150 :נ.צ.מ

 DMS :32°45'19.1"Nמיקום 

35°40'14.8"E 

ערבוב מצעים ושפיכת  סוג המפגע:

 ייןפסולת בנ

 מ"ר 11,000 גודל המפגע: 

 נוף  גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/zX1j4GLvNdM2
https://goo.gl/maps/zX1j4GLvNdM2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 

 מרכזמרחב ה
  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מרכזמחוז  מפה 

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מחצבות
 מחצבת טייבה

 001-מר :מס"ד

 201400/683600 :נ.צ.מ

 DMS :32°14'46.0"Nמיקום 

35°00'43.4"E 

חציבה פיראטית בתחומי  מפגע:סוג ה

מחצבה   נטושה, מגרסה )וכן מפעלי 

קיימת גם הטמנה בטון ובלוקים(. 

פיראטית של פסולת מעורבת באתר 

 המחצבה.

 מ"ר 317,000 גודל המפגע:

סלעית צור יצחק, צור  גורמים נפגעים:

 אוויר, נוף ,מי תהום נתן,

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/zyUivtPJK1B2
https://goo.gl/maps/zyUivtPJK1B2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 תצ"א

 

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 

 ( ובריכת צרטה4מחצבת מודיעים )ברקת 

 004-מר :מס"ד

 197200/658300 :נ.צ.מ

 DMS :32°01'02.3"Nמיקום 

2"E34°58'06. 

באתר המפות . 289: מס' מחצבה

המקום מצוין כמועד למפולת  הממשלתי

 בשל העדר אמצעי בטיחות.

פלישה של חברת מחצבות  סוג המפגע:

מודיעים לאתר ארכיאולוגי "ברכת 

 צרטה" של  רשות הטבע והגנים

 פגיעה באתר עתיקות  גורמים נפגעים:

חלק נטוש ללא שיקום  עילות:סטטוס פ

 במחצבה פעילה

 

 מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/EHCTs4vFpCD2
https://goo.gl/maps/EHCTs4vFpCD2
https://goo.gl/8d9z4A
https://goo.gl/8d9z4A
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 1ברכת החורף הרומית

 

  

                                                           
 2011מקווי מים עונתיים( במישור החוף המרכזי והדרומי אפריל סקר בריכות חורף )עיין ב 1

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 

 כריית חול, כפר ברא

 002-מר :מס"ד

 201400/683600 :נ.צ.מ

 DMS :32°08'05.6"Nמיקום 

34°57'37.6"E 

 פיראטית כריית חול סוג המפגע:

 אין  י:מעמד חוק

 מ"ר 11,000 גודל המפגע:

, נוף ,קרוב ישוב גורמים נפגעים:

 אוויר

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/n7gx3qyHdP12
https://goo.gl/maps/n7gx3qyHdP12
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 סינמה סיטי גלילותכריית חול, 

 003-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 182000/673000 :נ.צ.מ

 DMS :32°09'01.2"Nמיקום 

8'25.3"E34°4 

 כריית חול סוג המפגע:

 אין  מעמד חוקי:

 מ"ר 161,000 גודל המפגע:

 אוויר, נוף ,קרוב ישוב גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/5S4uiYYpuCQ2
https://goo.gl/maps/5S4uiYYpuCQ2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 חציבה ושינוע מצעים, סמוך לקיבוץ בחן

 

 005-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 202800/694800 :נ.צ.מ

 DMS :32°20'48.5"Nמיקום 

35°01'39.9"E 

שינוע מצעים והטמנת  סוג המפגע:

 אסבסט

 לא ידוע  חוקי:מעמד 

 מ"ר 6,500 גודל המפגע:

 אוויר, נוף גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

 

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/U4jyxwST5u22
https://goo.gl/maps/U4jyxwST5u22
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 יצור מצעים גבעת נילי

 018-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 204000/717700 :נ.צ.מ

 DMS :32°33'10.3"Nמיקום 

35°02'23.7"E 

 פיראטיהטמנה אתר  סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 מ"ר  4,000-: כגודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/PUEBLpSYnm52
https://goo.gl/maps/PUEBLpSYnm52
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מפעלים
 שוני בנימינה ,מפעל בטון פיראטי

 015-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 195000/715300 :נ.צ.מ

 DMS :32°31'54.1"Nמיקום 

34°56'38.2"E 

 מפעל בטון פיראטי  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 35,500: גודל המפגע

אויר, קרקע, מי תהום,  גורמים נפגעים:

 ובים קרוביםיש

  פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

  מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/MhJLSKV4gSA2
https://goo.gl/maps/MhJLSKV4gSA2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מפעל בטון 'אבן וסיד בע"מ' )מקבוצת רדימיקס( בנימינה

 013-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 196300/716850 :נ.צ.מ

 DMS :32°32'44.6"N 34°57'29.2"Eמיקום  

 ראטי מפעל בטון פי סוג המפגע:

כנראה שהמפעל פועל בהיתר,  מעמד חוקי:

 אך יתכן שחורג ממנו.

 מ"ר 6,500: גודל המפגע

אויר, קרקע, מי תהום,  גורמים נפגעים:

 ישובים קרובים

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/o4PxwXvLLb42
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 קה אלגרביהאסי באמפעל בטון מו

 009-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 212600/715500 :נ.צ.מ

 DMS: 32°32'27.8"N 35°08'34.8"Eמיקום 

 בטון  פיראטימפעל  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 15,500: גודל המפגע

אדמה, מי תהום, אויר,  גורמים נפגעים:

 ישובים קרובים

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

  מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/ABQjng81eS42
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 ץ בע"מטופ מיחזור עמפעל גרין 

 019-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 187800/682850 :נ.צ.מ

 DMS :32°14'19.8"N 34°52'06.0"Eמיקום 

 פיראטיהטמנה אתר  סוג המפגע:

 2לא ידוע. ברשם החברות מעמד חוקי:

 החברה מצוינת כמפירת חוק

 מ"ר  9,000-: כגודל המפגע

 נוף, קרקע פגעים:גורמים נ

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

                                                           
2 https://ica.justice.gov.il/GenericCorporarionInfo/SearchCorporation?unit=8  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/Ceug9w1z8rE2
https://ica.justice.gov.il/GenericCorporarionInfo/SearchCorporation?unit=8
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 המרכז אלטירהבטון  

 006-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 198000/682100 :נ.צ.מ

 DMS :32°13'57.1"Nמיקום 

34°58'36.1"E 

 מפעל בטון  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 4,300   :גודל המפגע

מים, אויר, אדמה,  גורמים נפגעים:

 קרוביםישובים 

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/A9HgrnKaZpG2
https://goo.gl/maps/A9HgrnKaZpG2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 יוניברסל בטון טייבה דרום

 012-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

  חלקות  גוש

 200750/683900 :נ.צ.מ

 DMS :32°14'55.1"Nמיקום 

'22.3"E35°00 

 מפעל בטון פיראטי סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 9,100: גודל המפגע

אויר, מי תהום, קרקע,  גורמים נפגעים:

 ישובים קרובים

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/rRmkiDXpTVF2
https://goo.gl/maps/rRmkiDXpTVF2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מפעל בטון כפר ברא

 007-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 196650/971600 :נ.צ.מ

 DMS :32°08'14.2"Nמיקום 

34°57'46.3"E 

 מפעל בטון  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 13,500: גודל המפגע

מים, אויר, אדמה,  גורמים נפגעים:

 ישובים קרובים

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/FxLXqJmMADy
https://goo.gl/maps/FxLXqJmMADy
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 כפר קאסם ,בטון המחלף

 011-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

  חלקות  גוש

 194950/669600 :נ.צ.מ

 DMS :32°07'09.3"Nמיקום 

34°56'41.6"E 

 מפעל בטון פיראטי סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 4,100: גודל המפגע

אדמה, מי  גורמים נפגעים:

 תהום, אויר, ישובים קרובים

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/eDdHH44R1eH2
https://goo.gl/maps/eDdHH44R1eH2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מגא בטון ראש העין

 

 014-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 199200/667500 :נ.צ.מ

 DMS :32°06'02.7"Nמיקום 

34°59'20.5"E 

 מפעל בטון פיראטי  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 25,000: גודל המפגע

שובים ר, יאוי גורמים נפגעים:

 קרובים

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/dqe2uTwmELB2
https://goo.gl/maps/dqe2uTwmELB2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 צפוןכפר קאסם  ,בלוקיםמפעל 

 016-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 196100/670400 :נ.צ.מ

 DMS :32°07'35.3"Nמיקום 

34°57'24.7"E 

מפעל בלוקים  סוג המפגע:

 פיראטי 

 דוע י לא מעמד חוקי:

 מ"ר 22,500: גודל המפגע

אויר, קרקע, מי  גורמים נפגעים:

 תהום, ישובים קרובים

  פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/sJEhXtcw1vs
https://goo.gl/maps/sJEhXtcw1vs
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 כפר ברא ,שוניםמפעל ליצור מצעים 

 017-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 196500/671350 :נ.צ.מ

DMS :08'07.1"N 32°מיקום 

34°57'38.0"E 

 פיראטיהטמנה אתר  סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 מ"ר  10,000-: כגודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל פעילות:סטטוס 

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/TeWbABYdWvs
https://goo.gl/maps/TeWbABYdWvs
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מפגעים
 גשר האר"י, נתניה, שינוע פסולת

 021-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 187700/691200 :נ.צ.מ

 DMS :32°18'49.0"Nמיקום 

34°52'00.7"E 

אתר איסוף  סוג המפגע:

 פיראטי פסולת 

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 63,000: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

  פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

   מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/XVstdEVahQx
https://goo.gl/maps/XVstdEVahQx
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

  תמ"א

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 אתר הטמנת פסולת נחל ירקון, א.ת סגולה

 031-מר :מס"דמפעל 

 189900/669200 :נ.צ.מ

 DMS :32°06'56.9"Nמיקום 

34°53'30.4"E 

תחנת מעבר ושריפת  סוג המפגע:

 פיראטי פסולת

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 24,000-: כגודל המפגע

אויר, קרקע, מי  פגעים:גורמים נ

 תהום

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/WCsyKd7Hv3J2
https://goo.gl/maps/WCsyKd7Hv3J2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 תצ"א

 

mailto:ffgi2010@gmail.com


71 
 

 
ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 אזור התעשיה הצפוני נתניה ,בנייןהשלכת פסולת 

 032-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 195700/670400 :נ.צ.מ

 DMS :32°18'43.9"Nמיקום 

34°52'32.0"E 

 פיראטיהטמנה אתר  ע:סוג המפג

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 6,000-: כגודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

  מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/MQZco2Z9VrN2
https://goo.gl/maps/MQZco2Z9VrN2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 )אולניק( אתר שינוע פסולת בניין ואיסוף מתכת

 038-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 187400/691400 :נ.צ.מ

 DMS :32°18'56.6"Nמיקום 

34°51'55.1"E 

 פיראטיהטמנה אתר  סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 מ"ר  21,000-: כגודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

  

 

  מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/HkGVzTxsSsJ2
https://goo.gl/maps/HkGVzTxsSsJ2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 שינוע והטמנת פסולת בניין ליד נווה הדסה

 042-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 188500/684250 :נ.צ.מ

 לא ודאי

 DMS :32°15'05.2"Nמיקום 

34°52'35.7"E 

 פיראטי אתר שינוע סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 מ"ר  9,000-: כגודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

  

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/uwoC6GmXoXG2
https://goo.gl/maps/uwoC6GmXoXG2


74 
 

 
ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 9כביש /4כביש סמוך לצומת  בניין, ולתאתר שינוע פס

 040-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 191400/702400 :נ.צ.מ

 DMS :32°24'52.6"Nמיקום 

34°54'20.6"E 

 שינוע פסולת סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 מ"ר  35,000-: כגודל המפגע

 קענוף, קר גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/Pcydz27AZpv
https://goo.gl/maps/Pcydz27AZpv
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 ציון-אתר הטמנה והשלכת פסולת בניין, נחל רשפון מערבית לבני

 022-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 185300/680200 :נ.צ.מ

 DMS :32°13'09.2"Nמיקום 

34°50'39.1"E 

הטמנה והשלכת  סוג המפגע:

 ולת בנייןפס

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 5,000: גודל המפגע

 נוף גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/k8mTPA9epXA2
https://goo.gl/maps/k8mTPA9epXA2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 (, טייבהמפוזר)השלכה ושינוע פסולת ביתית 

 030-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 199700/684000 :נ.צ.מ

'DMS :58.0"N 32°14מיקום 

34°59'41.1"E 

 פיראטיהטמנה אתר  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 5,000-: כגודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

  מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/crUD7ZFtSPk
https://goo.gl/maps/crUD7ZFtSPk
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 אליהוהשלכת פסולת בניין ופלסטיק מזרחית לקיבוץ ניר 

 

 033-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 195700/670400 :נ.צ.מ

 DMS :32°12'22.2"Nם מיקו

34°57'32.9"E 

 פיראטיהטמנה אתר  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר, מפוזר 6,000-: כגודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל פעילות:סטטוס 

 

 

  מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/HoZY35PJmx42
https://goo.gl/maps/HoZY35PJmx42
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 נתןצפונית לצור  ,השלכת פסולתושינוע 

 

 036-מר :מס"ד

 מרכז אזור:

 201050/683950 :נ.צ.מ

 DMS :32°14'57.0"Nמיקום 

35°00'32.0"E 

 פיראטיהטמנה אתר  סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 מ"ר  3,600-: כהמפגעגודל 

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

  ת התמצאותמפ

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/enza5NtvnCt
https://goo.gl/maps/enza5NtvnCt
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 תעשיה כפר קאסםהאזור  ,פסולת בניין תאתר הטמנ

 024-מר :מס"ד

 195700/670750 :נ.צ.מ

 DMS :32°07'47.4"Nמיקום 

34°57'09.7"E 

 פיראטיהטמנה אתר  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 20,000: גודל המפגע

 נוף נפגעים:גורמים 

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

  מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/c2mZEoDApH22
https://goo.gl/maps/c2mZEoDApH22
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 כפר קאסם, השלכה ושינוע של פסולת בניין

 031-מר :מס"ד

 195700/670400 :נ.צ.מ

 DMS :32°07'38.0"Nמיקום 

34°57'09.1"E 

 פיראטיהטמנה אתר  סוג המפגע:

  לא ידוע מעמד חוקי:

 מ"ר 10,000-: כגודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 

  מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/DgctyMExzYS2
https://goo.gl/maps/DgctyMExzYS2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 בדיר מושיר כפר קאסם

 031-מר :מס"דמפעל 

 195700/670400 :נ.צ.מ

 DMS :32°07'37.6"Nמיקום 

34°57'08.9"E 

בר ושריפת תחנת מע סוג המפגע:

 פיראטי פסולת

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 10,100-: כגודל המפגע

אויר, קרקע, מי  גורמים נפגעים:

 תהום

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

 

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/pHsW6S9RrXu
https://goo.gl/maps/pHsW6S9RrXu


82 
 

 
ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 א.ס. ח'ליל, כפר קאסם

 031-מר :מס"דמפעל 

 195700/668900 :נ.צ.מ

 DMS :32°06'48.6"Nמיקום 

34°57'09.5"E 

תחנת מעבר ושריפת  סוג המפגע:

 פיראטי פסולת

 לא ידוע  חוקי:מעמד 

 מ"ר 5,100-: כגודל המפגע

אויר, קרקע, מי  גורמים נפגעים:

 תהום

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/TbQjB1hu7kP2
https://goo.gl/maps/TbQjB1hu7kP2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מזרחית לצומת סגולה ,השלכה והטמנת פסולת

 029-מר :מס"דמפעל 

 רכזמ אזור:

 191400/667750 :נ.צ.מ

 DMS :32°06'09.3"Nמיקום 

34°54'25.4"E 

 פיראטיהטמנה אתר  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 מ"ר 10,000-: כגודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

  מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/Xgc2NaqsC6k
https://goo.gl/maps/Xgc2NaqsC6k
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 ראשון לציוןשי אדרי, 

 029-מר :מס"דמפעל 

 מרכז אזור:

 183700/653100 :נ.צ.מ

 DMS :31°58'14.6"Nמיקום 

34°49'33.6"E 

 פיראטיהטמנה אתר  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

: גודל אתר הפסולת גודל המפגע

מ"ר מתוך כלל האתר,  2,000הוא כ

 מ"ר 17,000כ

נוף, קרקע, מי  גורמים נפגעים:

 תהום

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/3r2ub6rGoJm
https://goo.gl/maps/3r2ub6rGoJm
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 

 איו"שמרחב 
  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

  איו"ש רחבמ מפה

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

  מחצבות
 מחצבה פיראטית עצירה אלקבליה

 

 9מח'  :מס"ד

 שומרון אזור:

 219384/676459 :נ.צ.מ

 DMS :32°10'53.9"N מיקום

35°12'13.1"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע חוקי:מעמד 

 דונם 750: המפגעגודל 

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 
 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

  תצ"א

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מחצבה פיראטית ג'מאעין מתחם אמצעי
 

 14 -מח  :מס"ד

 שומרון אזור:

 222099/670947 :נ.צ.מ

 DMS :32°07'54.7"N מיקום

35°13'56.5"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם886.5 : גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל ילות:סטטוס פע

 

 

 

   מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B007'54.7%22N+35%C2%B013'56.5%22E/@32.131858,35.2345597,669m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.131858!4d35.232371?hl=iw
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B007'54.7%22N+35%C2%B013'56.5%22E/@32.131858,35.2345597,669m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.131858!4d35.232371?hl=iw
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

  תצ"א

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מחצבה פיראטית כפר יעבד

 1 :מס"ד

 שומרון  אזור:

 217802/706376 :נ.צ.מ

 DMS :32°27'05.2"N מיקום

35°11'12.7"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם  51.8: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

  מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/nFsD4d4qFh72
https://goo.gl/maps/nFsD4d4qFh72
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מחצבה פיראטית ענבתא

 2 -מח'  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 213222/688755 :נ.צ.מ

 DMS :32°17'58.1"N מיקום

35°08'45.0"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 ידוע לא מעמד חוקי:

 דונם 1071 : גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/9CPJB58o5NM2
https://goo.gl/maps/9CPJB58o5NM2


93 
 

 
ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

ענב -פיראטית כפר בית לידמחצבה   

 

 3מחצ'  :מס"ד

 שומרון אזור:

 214085/686324 :נ.צ.מ

 DMS :32°16'14.4"N מיקום

35°08'51.1"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 128 : גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

 

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/MBd88TJBkPz
https://goo.gl/maps/MBd88TJBkPz
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מחצבה פיראטית כפר כור

 

  4 –מחצ  :מס"ד

 שומרון אזור:

  209302/684131 :נ.צ.מ

 DMS :32°15'03.2"N מיקום

35°05'48.2"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 192 : גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

 

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/63eJHWgimL22
https://goo.gl/maps/63eJHWgimL22
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 און-מחצבה פיראטית פארק בר

 

 5 -מחצ  :מס"ד

 שומרון אזור:

 216329/684139 :נ.צ.מ

 DMS :32°15'03.3"N מיקום

35°10'18.0"E 

 פיראטיתמחצבה  סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם  136.5: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/wMtASeZ1WKn
https://goo.gl/maps/wMtASeZ1WKn
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מחצבה פיראטית דיר שרף

 6 -מחצב  :מס"ד

 שומרון אזור:

 218337/683324 :נ.צ.מ

 DMS :32°14'37.0"N מיקום

35°11'33.2"E  

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם  51.3: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

  מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/9pQ3JZ1C6Hy
https://goo.gl/maps/9pQ3JZ1C6Hy
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 רמורדות הר כביה פיראטית מחצב

 חירבת תל אל פחר -המחצבה מחריבה יישוב עתיק מימי בית שני

 7 -מחצ  :מס"ד

 שומרון אזור:

 235960/681216 :נ.צ.מ

DMS :"N 5.6'3332°1 מיקום

"E 7.14'2235° 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 םדונ 67.6: גודל המפגע

נוף,  גורמים נפגעים:

 ,אתר היסטוריT,קרקע

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

  מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/9pQ3JZ1C6Hy
https://goo.gl/maps/9pQ3JZ1C6Hy
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מחצבה פיראטית נחל קנה

 

  8מחצ'  :מס"ד

 שומרון אזור:

 216752/675447 :נ.צ.מ

 DMS :32°10'21.2"N מיקום

35°10'32.8"E 

 אטיתמחצבה פיר סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 35.2: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 
  מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/1opi51PAU552
https://goo.gl/maps/1opi51PAU552
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 עוריף גדולה - מחצבה פיראטית עוריף מערב

 10 -מחצ'  :מס"ד

 שומרון אזור:

 219451/673086 :נ.צ.מ

 DMS :32°09'04.4"N מיקום

35°12'15.6"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 2088.6: ל המפגעגוד

 ענוף, קרק גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B009'04.4%22N+35%C2%B012'15.6%22E/@32.15123,35.2065307,669m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.15123!4d35.204342?hl=iw
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B009'04.4%22N+35%C2%B012'15.6%22E/@32.15123,35.2065307,669m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.15123!4d35.204342?hl=iw
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מחצבה פיראטית יצהר דרום

 11 -מחצ'  :מס"ד

 שומרון אזור:

 32220904/674778 :נ.צ.מ

 DMS :32°09'58.9"N מיקום

35°13'11.2"E 

מחצבה  סוג המפגע:

 פיראטית

 לא ידוע מעמד חוקי:

  : גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/7JuqNRd7E4G2
https://goo.gl/maps/7JuqNRd7E4G2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 עוריף קטנה - מחצבה פיראטית עוריף מזרח

 

 12-מחצ'  :מס"ד

 שומרון אזור:

 220919/673720 :נ.צ.מ

: DMS מיקום

32°09'25.2"N 

35°13'11.9"E 

מחצבה  סוג המפגע:

 פיראטית

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 250: גודל המפגע

נוף,  גורמים נפגעים:

 קרקע

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B009'25.2%22N+35%C2%B013'11.9%22E/@32.156995,35.2221547,669m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.156995!4d35.219966?hl=iw
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B009'25.2%22N+35%C2%B013'11.9%22E/@32.156995,35.2221547,669m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.156995!4d35.219966?hl=iw
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

יראטית ג'מעין מתחם מערבימחצבה פ  

 13מחצ'  :מס"ד

 שומרון אזור:

 220206/670480 :נ.צ.מ

 DMS :32°07'39.9"N מיקום

35°12'44.4"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 743.4: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B007'39.9%22N+35%C2%B012'44.4%22E/@32.127741,35.2145127,669m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.127741!4d35.212324?hl=iw
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B007'39.9%22N+35%C2%B012'44.4%22E/@32.127741,35.2145127,669m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.127741!4d35.212324?hl=iw
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מחצבה פיראטית ג'מאעין מתחם מזרחי

  15מחצ' : מס"ד

 שומרון אזור:

 223021/670743 :נ.צ.מ

 DMS :32°07'47.9"N וםמיק

35°14'31.4"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 828: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/zGru34XVq4G2
https://goo.gl/maps/zGru34XVq4G2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מחצבה פיראטית דיר אבו משעל

 

 17 -מחצ'   :מס"ד

 שומרון אזור:

 204023/656407 :נ.צ.מ

 DMS :32°14'37.0"N מיקום

35°11'33.2"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 13.8: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

 

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/m8KJReQoKVy
https://goo.gl/maps/m8KJReQoKVy
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 פיראטית שיבתיןמחצבה 

 

 16 -מחצ  :מס"ד

 שומרון אזור:

 205931/654416 :נ.צ.מ

  DMS :31°58'57.3"N מיקום

35°03'38.7"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 147.9: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל :סטטוס פעילות

 

 

 

 

 מפת התמצאות

 

 

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/5KGoAur3G742
https://goo.gl/maps/5KGoAur3G742
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מחצבות פיראטיות קלנדיה

 

 .18-20 -מחצ'   :מס"ד

 שומרון )מחצבות טריפי( אזור:

 )מחצבות באג'ה(

 )מחצבות אבו שושה(

 223067/641264 :נ.צ.מ

 DMS :31°51'51.1"N מיקום

35°14'26.2"E 

 פיראטיתמחצבה  סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 3,240: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/BjjZQBT3tnn
https://goo.gl/maps/BjjZQBT3tnn
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מחצבת טריפ

 

 מחצבות באג'ה

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

מזרחיתאום סלמונה מחצבה   

 

 21 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 216472/616664 :נ.צ.מ

: DMSמיקום 

31°38'39.2"N 35°10'29.2"E 

מחצבה  סוג המפגע:

 פיראטית

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 58:גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

 מחצבה מזרחית

מערביתמחצבה   

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/hqeVo9XGipm
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מערבית אום סלמונה מחצבה

 

 22 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 216635/616872 :נ.צ.מ

DMS :°38'32.5"N 31מיקום 

35°10'22.7"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 3.4:גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

  מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/knLMYvZiiL82
https://goo.gl/maps/knLMYvZiiL82
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מערבית אום סלמונה מחצבה

 

 22 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 216635/616872 :.צ.מנ

DMS :°38'32.5"N 31מיקום 

35°10'22.7"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 3.4:גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

  מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/knLMYvZiiL82
https://goo.gl/maps/knLMYvZiiL82
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 ונימחצבות מראח ראבח מתחם צפ

 6מחצבה 

 7מחצבה 

 1מחצבה 

 8מחצבה 

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 1ח אח רבאמר

 

 23 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 218507/615136 :נ.צ.מ

 DMS :31°31'53.4"Nמיקום 

35°14'56.9"E 

מחצבה  סוג המפגע:

 פיראטית

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 62.5: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל ילות:סטטוס פע

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/j3ubLurKpXG2
https://goo.gl/maps/j3ubLurKpXG2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 6מראח רבאח 

 

 28 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 218581/615917 :נ.צ.מ

 :DMSמיקום 

"N 17.1'731°3

"E6.02'135°1 

מחצבה  סוג המפגע:

 פיראטית

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 4.12: גודל המפגע

 נוף, קרקע ם:גורמים נפגעי

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/j3ubLurKpXG2
https://goo.gl/maps/j3ubLurKpXG2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 7מראח רבאח 

 

 29 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 218690/615767 :נ.צ.מ

 DMS :31°32'26.9"Nמיקום 

35°10'46.9"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע חוקי:מעמד 

 דונם 62.4: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/UHWSPPeFLC62
https://goo.gl/maps/UHWSPPeFLC62
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

8ח אח רבאמר  

 

 30מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 217860/614884 :נ.צ.מ

 DMS :31°32'35.3"Nמיקום 

35°10'25.0"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 ידועלא  מעמד חוקי:

 דונם 34: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/fg5FwLyGgwr
https://goo.gl/maps/fg5FwLyGgwr
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מתחם דרומי מראח רבאח

  

 4ה מחצב

 3ה מחצב

 2מחצבה 

 5מחצבה 

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 2מראח רבאח: חצץ ומגרסה 

 

 24 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 217405/614252 :נ.צ.מ

.DMS :2"N 31°37'14מיקום 

35°10'58.6"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 15: גודל המפגע

 נוף, קרקע נפגעים:גורמים 

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/GUWbAC8Y7jN2
https://goo.gl/maps/GUWbAC8Y7jN2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 3בח אח ראמר

 

 25- -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 218040/614545 :נ.צ.מ

 DMS :31°37'23.6"Nמיקום 

35°11'22.0"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 48.4: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

 

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/CSzf71n7wRA2
https://goo.gl/maps/CSzf71n7wRA2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

4מראח רבאח   

 

 26 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 218718/613841 :נ.צ.מ

 DMS :31°37'00.8"Nמיקום 

35°11'48.2"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 32.3 : גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/Pyez581hrwA2
https://goo.gl/maps/Pyez581hrwA2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

5מראח רבאח   

 

 27 -מחצ   :מס"ד

 שומרון  אזור:

 218425/614082 :נ.צ.מ

 DMS :31°37'08.4"Nמיקום 

35°11'36.2"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 36.8: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/DLHDg8M4BKk
https://goo.gl/maps/DLHDg8M4BKk
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מעלה עמוסמחצבה פיראטית אלידורי 

 

 31 - מחצ :מס"ד

 שומרון  אזור:

 220805/614002 :נ.צ.מ

 DMS :31°37'23.6"Nמיקום 

35°11'22.0"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 162.5: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל פעילות:סטטוס 

 

 

 

 

 מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/CSzf71n7wRA2
https://goo.gl/maps/CSzf71n7wRA2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

  חצבות תחם משיוח מ-סעיר
  מתחם החציבה הפיראטית

 

 מתחם הגריסה

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מרחבי -שיוח מתחם צפוני  –סעיר 

 

 

 מרחבי - דרומישיוח מתחם  –סעיר 

   

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 1שיוח: מחצבה ומגרסת חצץ -סעיר

 המחצבה פועלת באתר ארכיאולוגי: מצודה עתיקה על הדרך המקראית מהכפרים זיף לתקוע 

 

 31 -מחצ'  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 216567/609558 :נ.צ.מ

 DMS :31°34'41.9"Nמיקום 

35°10'26.2"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 25.5: גודל המפגע

 קרקענוף,  גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 2שיוח -סעיר

 

 32מחצ'  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 216654/608709 :נ.צ.מ

: DMSמיקום

31°34'14.1"N 

35°10'30.7"E 

מחצבה  סוג המפגע:

 פיראטית

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 3: גודל המפגע

נוף,  גורמים נפגעים:

 קרקע

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/H5f8T4mUnvw
https://goo.gl/maps/H5f8T4mUnvw
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 נטושה -6שיוח -סעיר

 

 33מחצ'  :מס"ד

 מרון שו אזור:

 216714/610305 :נ.צ.מ

: DMSמיקום 

31°35'05.9"N 

35°10'31.8"E 

מחצבה  סוג המפגע:

 פיראטית

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 19.4: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 לא פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

   מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/b1LMZmtoKX82
https://goo.gl/maps/b1LMZmtoKX82
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 3 שיוח-סעיר

  

 34מחצ'  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 216654/608709 :נ.צ.מ

 DMS :31°34'40.3"Nמיקום 

35°10'40.9"E 

מחצבה  סוג המפגע:

 פיראטית

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 76: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 ילפע סטטוס פעילות:

 

 

 

מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B034'40.3%22N+35%C2%B010'40.9%22E/@31.57787,35.1797821,521m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d31.57787!4d35.178025?hl=iw
https://www.google.com/maps/place/31%C2%B034'40.3%22N+35%C2%B010'40.9%22E/@31.57787,35.1797821,521m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d31.57787!4d35.178025?hl=iw
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 8שיוח -סעיר

 

 35מחצ'  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 216530/609551 :נ.צ.מ

 DMS :31°34'40.8"Nמיקום 

35°10'25.8"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 4.8: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/yULLqHqpL8z
https://goo.gl/maps/yULLqHqpL8z


129 
 

 
ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 9שיוח -סעיר

 

 36מחצ'  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 216654/609127 :נ.צ.מ

 DMS :31°34'27.8"Nמיקום 

35°10'21.5"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 52.9: גודל המפגע

 נוף, קרקע ם נפגעים:גורמי

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/Va5tmMXVYRJ2
https://goo.gl/maps/Va5tmMXVYRJ2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 10שיוח -סעיר

 

 37מחצ'  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 216994/609387 :נ.צ.מ

 DMS :31°34'36.3"Nמיקום

35°10'42.9"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 72.6: עגודל המפג

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

  מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/ngAnkT7ZsfD2
https://goo.gl/maps/ngAnkT7ZsfD2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 4שיוח -סעיר

 

 38מחצ'  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 216660/605623 :נ.צ.מ

 DMS :31°32'34.4"Nמיקום 

35°10'30.3"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע י:מעמד חוק

 דונם 2.75: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/Ru93vQ6894P2
https://goo.gl/maps/Ru93vQ6894P2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

5שיוח -סעיר  

 

 39 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 217268/605229 :נ.צ.מ

 DMS :31°32'21.5"Nמיקום 

35°10'53.1"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 21: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל פעילות:סטטוס 

 

 

 

 מפת התמצאות

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/UELsGBGEdBT2
https://goo.gl/maps/UELsGBGEdBT2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

7שיוח -סעיר  

 

 40 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 216437/605860 :נ.צ.מ

 DMS :31°32'41.7"Nמיקום 

21.8"E35°10' 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 76: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 

 התמצאות מפת

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/av8xJM8xJ1J2
https://goo.gl/maps/av8xJM8xJ1J2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 11שיוח -סעיר

 

 41 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 217098/605400 :נ.צ.מ

 DMS :31°32'26.9"Nמיקום 

35°10'46.9"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 22.75: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל טוס פעילות:סט

 

 

 

 

 מפת התמצאות

 

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/UHWSPPeFLC62
https://goo.gl/maps/UHWSPPeFLC62


135 
 

 
ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 12שיוח -סעיר

 

 42 -מחצ   :מס"ד

 שומרון  אזור:

 216528/605660 :נ.צ.מ

 DMS :31°32'35.3"Nמיקום 

35°10'25.0"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 2.6: גודל המפגע

 נוף, קרקע ים נפגעים:גורמ

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 התמצאותמפת 

 

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/fg5FwLyGgwr
https://goo.gl/maps/fg5FwLyGgwr
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

13שיוח -סעיר  

 

 43 -מחצ   :מס"ד

 שומרון  אזור:

 216374/605660 :נ.צ.מ

 DMS :31°32'34.9"Nמיקום 

35°10'19.0"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 30.4: דל המפגעגו

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

 

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/LUaoMHRMHRn
https://goo.gl/maps/LUaoMHRMHRn
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

14שיוח -סעיר  

 

 44 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 216932/604422 :נ.צ.מ

 DMS :31°31'54.6"Nמיקום 

35°10'40.7"E 

 יתמחצבה פיראט סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 72.6: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/KCcekXCVtd92
https://goo.gl/maps/KCcekXCVtd92
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 נחל ערוגות עליון - חציבה פיראטית שמורת טבע

 

 45 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 223700/604370 :נ.צ.מ

 DMS :31°31'53.4"Nמיקום 

35°14'56.9"E 

מחצבה  סוג המפגע:

 פיראטית

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 13.7: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/j3ubLurKpXG2
https://goo.gl/maps/j3ubLurKpXG2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מחצבות פיראטיות מערב יהודה

 

  

 מערבית מחצבה

מחצבה צפון 

 מזרחית

 מזרחיתמחצבה 

מחצבה דרום 

 מזרחית

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מערב יהודה מחצבה מזרחית

 

 46 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 204725/606182 :נ.צ.מ

 DMS :31°32'51.2"Nמיקום 

35°02'57.9"E 

מחצבה  סוג המפגע:

 פיראטית

 לא ידוע חוקי:מעמד 

 דונם 174.4: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

 

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/ugKQngDroFD2
https://goo.gl/maps/ugKQngDroFD2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 רחיתמערב יהודה מחצבה צפון מז

 

 47-מחצ   :מס"ד

 שומרון  אזור:

 203517/606596 :נ.צ.מ

 DMS :31°33'05.3"Nמיקום 

35°02'12.4"E 

מחצבה  סוג המפגע:

 פיראטית

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 370.5: גודל המפגע

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/NzdLiepPDuK2
https://goo.gl/maps/NzdLiepPDuK2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מערב יהודה מחצבת שיש דרום מזרחית

 

 48 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 204619/605572 :נ.צ.מ

 DMS :31°32'32.4"Nמיקום 

35°02'53.4"E 

מחצבה  סוג המפגע:

 פיראטית

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 705: גודל המפגע

 נוף, קרקע ים נפגעים:גורמ

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

 

 

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/FcsY3TxVmz52
https://goo.gl/maps/FcsY3TxVmz52
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מערב יהודה מחצבה מערבית

 

 49 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 200266/605531 :נ.צ.מ

 DMS :31°32'30.0"Nמיקום 

35°00'08.5"E 

 מחצבה פיראטית סוג המפגע:

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 370.5: גודל המפגע

 קרקענוף,  גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

 

 

 

 

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/y3KeybwbnMD2
https://goo.gl/maps/y3KeybwbnMD2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מחצבה פיראטית עתניאל

 

 50 -מחצ  :מס"ד

 שומרון  אזור:

 202994/592995 :נ.צ.מ

 DMS :31°25'43.8"Nמיקום

35°01'52.6"E 

מחצבה  ג המפגע:סו

 פיראטית

 לא ידוע מעמד חוקי:

 דונם 205: המפגעגודל 

 נוף, קרקע גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

 

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/KeK88ZzQGcx
https://goo.gl/maps/KeK88ZzQGcx
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מפעלים
 בטון פיראטי מפעלכפר יעבד: 

 1-מפ :מס"ד

 Cשטח  אזור:

 217169/704949 :נ.צ.מ

DMS :"N 26'18.7°32מיקום 

10'48.3"E°35 

 פעל בטון פיראטימ סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל פעילות:סטטוס 

 25/04/2017 תאריך:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

  

   

       

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

  תצ"א

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 ין: מפעל בטון פיראטינכפר עא

 

 2-מפ :מס"ד

 Cשטח  אזור:

 214859/712455 :נ.צ.מ

DMS :30'22.4"N °32מיקום 

09'20.3"E°35 

 מפעל בטון פיראטי סוג המפגע:

 ע לא ידו מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 25/04/2017 תאריך:

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 ראמין: מפעל בטון פיראטי - בתאנע

 

 3-מע  :מס"ד

 איו"ש אזור:

 213941/689525 :נ.צ.מ

 DMS :32°17'54.3"Nמיקום 

35°08'31.8"E 

 מפעל בטון פיראטי סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 07/06/2017 תאריך:

 

 

 

 

 התמצאותמפת 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com


149 
 

 
ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 עזון: מפעל  פיראטי לבטון ובלוקים

 

 -מפ: מס"ד

 Cאזור   אזור:

 204395/677269 :נ.צ.מ

 DMS :32°17'54.3"Nמיקום 

35°08'31.8"E 

 מפעל בטון פיראטי סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 07/06/2017 תאריך:

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 בטון פיראטי: מפעל עצירה אלקבליה

 5-מפ :מס"ד

 איו"ש אזור:

 220139/675703 :נ.צ.מ

 DMS :32°10'29.6"Nמיקום 

35°12'42.2"E 

 מפעל בטון פיראטי סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 22/05/2017 תאריך:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

  מפעל שיש דרומי ג'מאעין מזרח

 6-מפ :מס"ד

 Cשטח  אזור:

 223334/670875 :נ.צ.מ

 DMS :32°07'52.5"Nמיקום 

35°14'43.8"E 

 פיראטי שישמפעל  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 22/05/2017 תאריך:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

   

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מתחם ג'מאעין מזרח: מפעל שיש פיראטי אמצעי

 7-מפ :מס"ד

 איו"ש אזור:

 223334/670875 :נ.צ.מ

 MSD :32°07'52.5"Nמיקום 

35°14'43.8"E 

 פיראטי שישמפעל  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 22/05/2017 תאריך:

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 ינמתחם ג'מאעין מזרח: מפעל שיש פיראטי צפו

 8-מפ :מס"ד

 איו"ש אזור:

 223334/670875 :נ.צ.מ

 DMS :32°07'52.5"Nמיקום 

35°14'43.8"E 

מפעל בטון  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 22/05/2017 תאריך:

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com


154 
 

 
ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

  מתחם ג'מאעין מרכז: מפעלי שיש פיראטיים

 9-מפ :מס"ד

 איו"ש אזור:

 222193/671010 :נ.צ.מ

 DMS :32°07'57.0"Nמיקום 

35°14'00.4"E 

 פיראטי שישמפעל  סוג המפגע:

 לא ידוע  חוקי:מעמד 

 פעיל סטטוס פעילות:

 22/05/2017 תאריך:

 

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מתחם ג'מאעין מרכז: מפעל אספלט פיראטי

 10-מפ :מס"ד

 Cשטח  אזור:

 221867/670869 :נ.צ.מ

: DMSמיקום 

32°07'53.3"N 

35°13'47.9"E 

בטון מפעל  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 ילפע סטטוס פעילות:

 22/05/2017 תאריך:

 

 

 

 מפת התמצאות
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 ג'מאעין מערב: מפעל בלוקים פיראטי 

 11-מפ :מס"ד

 איו"ש אזור:

 220233/670333 :נ.צ.מ

DMS :07'35.0"N °32מיקום 

12'45.5"E°35 

 פיראטי בלוקיםמפעל  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 22/05/2017 תאריך:

 

 

 

 

 אותמפת התמצ
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 חל רבה: מפעל בטון פיראטינ

 12-מפ :מס"ד

 איו"ש אזור:

 199138/667498 :נ.צ.מ

DMS :06'02.4"N °32מיקום 

59'21.0"E°34 

 מפעל בטון פיראטי סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 27/04/2017 תאריך:
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mailto:ffgi2010@gmail.com


158 
 

 
ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 צומת תפוח : מפעל בטון ובלוקים פיראטי

 13-מפ :מס"ד

 איו"ש אזור:

 226033/670216 :נ.צ.מ

DMS :07'31.1"N °32מיקום 

16'26.6"E°35 

 ובלוקים מפעל בטון סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 21/05/2017 תאריך:

 

 

 

 

 

 התמצאותמפת 
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מוגרבי  -עקרבה: מפעל בטון פיראטי 

 14-מפ :מס"ד

 איו"ש אזור:

 233131/668339 :נ.צ.מ

DMS :06'30.2"N °32מיקום 

20'58.1"E°35 

 מפעל בטון פיראטי סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 07/06/2017 תאריך:

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

פיראטיעקרבה: מפעל בלוקים   

 15-מפ :מס"ד

 איו"ש אזור:

 233131/668340 :נ.צ.מ

: DMSמיקום 

N 06'25.8"°32

20'59.3"E°35 

 בלוקיםמפעל  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 07/06/2017 תאריך:

 

 

 

 מפת התמצאות
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

  בידיה: מפעל שיש פיראטי -קראוה

 16-מפ :מס"ד

 Cשטח  אזור:

 209140/669231 :נ.צ.מ

DMS :06'58.9"N °32מיקום 

05'42.5"E°35 

 ראטיפי שישמפעל  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 07/06/2017 תאריך:

 

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

  כוכב יעקב–דיה נקל -מפעל אספלט פיראטי טריפי

 17 18- -מפ :מס"ד

 Cשטח  אזור:

 222059/641181 :נ.צ.מ

 DMS :31°51'47.2"Nמיקום 

35°13'56.0"E 

  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל ות:סטטוס פעיל

 10/07/17 תאריך:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

  

 מפעל בטון אספלט מפעל
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 תצ"א
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 דיה מזרח: מפעלי שיש ובלוקים פיראטייםנא.ת קל

 19 -26 - -מפ :מס"ד

 Cשטח  אזור:

 223582/641323 :נ.צ.מ

: DMSמיקום 

31°51'53.0"N 35°14'53.3"E 

 שישמפעל  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל פעילות:סטטוס 

 14/09/2017 יך:תאר

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 תצ"א מרחבית 
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 הרות: מפעלי שיש ובלוקים פיראטייםנמחסום המבית ג'אלא 

 27-מפ :מס"ד

 Cשטח  אזור:

 215693/625506 :נ.צ.מ

 DMS :31°42'14.9"Nמיקום 

35°09'53.3"E 

 בלוקיםמפעל  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 ילפע סטטוס פעילות:

 09/04/2017 תאריך:

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 תצ"א

  

בית ג'אלה 

 שיש

בית ג'אלה 

2שיש   

בית ג'אלה 

 בלוקים
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

   בית ג'אלא שיש

 28-מפ :מס"ד

 Cשטח  אזור:

 215960/623521 :נ.צ.מ

 DMS :31°42'15.6"Nמיקום 

35°10'03.2"E 

 שישמפעל  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 09/04/2017 תאריך:

 

 

 

 Alaqsa Company For Stone and Marble - 2 בית ג'אלא שיש

 

 29-מפ :מס"ד

 Cשטח  אזור:

 215801/623478 :נ.צ.מ

 DMS :31°42'14.2"Nמיקום 

35°09'56.9"E 

 שישמפעל  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 09/04/2017 תאריך:
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 ג'בל הראסה: מפעלי בלוקים ושיש פיראטיים

 30-מפ :מס"ד

 Cשטח  זור:א

 223254/623488 :נ.צ.מ

 DMS :31°42'14.1"Nמיקום 

35°14'40.1"E 

 בלוקיםמפעל  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 09/04/2017 תאריך:

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 ג'אבל הראסה שיש

 31-מפ :מס"ד

 Cשטח  אזור:

 223143/623553 :נ.צ.מ

DMS :.1"N 31°42'16מיקום 

35°14'35.9"E 

 שישמפעל  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 09/04/2017 תאריך:

 

 

 

 

 תצ"א
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 YAZAN - ואדי אלעראיס: מפעל בטון פיראטי

 32-מפ :מס"ד

 Cשטח  אזור:

 223837/623286 :נ.צ.מ

 DMS :31°42'07.7"Nמיקום 

35°15'02.7"E 

 מפעל בטון סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 09/04/2017 תאריך:

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

Asia Jerusalem For Stones And Marble Co 

 33-מפ :מס"ד

 איו"ש אזור:

 216810/617469 :נ.צ.מ

: DMSמיקום 

31°38'58.7"N  

35°10'35.5"E 

מפעל בטון  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 12/04/2017 תאריך:

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מזרחית-סרה דרוםנשמעה: מ-א נג'ורת

 34-מפ :מס"ד

 Cשטח  אזור:

 216797/617272 :נ.צ.מ

 DMS :31°38'52.3"Nמיקום 

35°10'34.8"E 

 פיראטי חצץמפעל  סוג המפגע:

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 12/04/2017 תאריך:

 

 

 

 

 

 

 התמצאותמפת 
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 שמעה שיש מערב-ג'ורת א

 35-מפ :מס"ד

 איו"ש אזור:

 215616/617859 :נ.צ.מ

 DMS :31°39'11.5"Nמיקום 

35°09'49.9"E 

 שישמפעל  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 12/04/2017 תאריך:

 

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 2שמעה שיש מערב -ג'ורת א

 36-מפ :מס"ד

 איו"ש אזור:

 215396/617903 נ.צ.מ:

 DMS :31°39'13.0"Nמיקום 

35°09'41.9"E 

 שישמפעל  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 12/04/2017 תאריך:

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 שמעה שיש מזרחי-ג'ורת א

 37-מפ :מס"ד

 איו"ש אזור:

 216866/617581 :נ.צ.מ

 DMS :31°39'02.6"Nקום מי

35°10'37.9"E 

 שישמפעל  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 12/04/2017 תאריך:

 

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

  )ארבע מפעלים( ה: מפעלי אבן ובטון פיראטייםנואדי אום סלמו

 38-42-מפ :מס"ד

 Cשטח  אזור:

 215950/617110 :נ.צ.מ

 DMS :31°38'47.3"Nמיקום 

35°10'03.2"E 

י אבן שיש מפעל סוג המפגע:

 םבטון פיראטיו

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 15/03/2017 תאריך:
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mailto:ffgi2010@gmail.com


179 
 

 
ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 
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 אפרת: מפעל שיש פיראטי –מגדל עוז 

 42-מפ :מס"ד

 איו"ש אזור:

 213786/617397 :נ.צ.מ

: DMSמיקום 

31°38'56.2"N  

8'40.5"E35°0 

מפעל בטון  סוג המפגע:

 פיראטי

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 27/03/2017 תאריך:

 

 

 מפת התמצאות
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מפעלים( 26)ח: מפעלים פיראטיים אח רבאמר

 

 איו"ש אזור:

 218428/616067 :נ.צ.מ

: DMSמיקום 

31°38'13.3"N 

35°11'37.7"E 

אבן  ימפעל סוג המפגע:

 אטיפיר ושיש בטון

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 15/03/2017 תאריך:

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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 מתחם מערבי -מארח ראבח 

 

 מתחם מזרחי -מארח ראבח 

  

 13מפעל 

 14מפעל 

 16מפעל 
 15מפעל 

 18על מפ

 17מפעל 

 19מפעל 
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 מתחם דרומי -מארח ראבח 

 

 1מרח רבח שיש 

 43-מפ :מס"ד

 

  

      

      

      

      

      

      

         

mailto:ffgi2010@gmail.com
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E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 2מרח רבח שיש 

 44-מפ :מס"ד

 

 

 3מארח ראבח שיש ומחצב 

 45-מפ :מס"ד

 

 

 

 ת התמצאותמפ

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 4מרח רבח שיש  

 46-מפ :מס"ד

 

 

 שיש 5מפעל מרח רבח 

47 מפ: מס"ד

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 שיש  6מפעל מרח רבח 

 48-מפ :מס"ד

 

 

 בלוקים 7מפעל מרח רבח 

 49 מפ: מס"ד

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 שיש  8מפעל מרח רבח 

 46-מפ :מס"ד

 

 

 שיש 9מפעל מרח רבח 

47 מפ מס"ד:  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 שיש  10מפעל מרח רבח 

 48-מפ :מס"ד

 

 

 שיש 11מפעל בח מרח ר

 49 מפ מס"ד:

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 ג'רוזלם מרבל סטון - 12מרח רבח שיש 

 50-מפ :מס"ד

 

 

 

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 שיש -13מרח רבח 

 51-מפ :מס"ד

 

 שיש 14 –מרח רבח 

 52-מפ :מס"ד

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 שיש - 15מרח ראב 

 53-מפ :מס"ד

 

 שיש 16 –מראח ראב 

 54-מפ :מס"ד

  

mailto:ffgi2010@gmail.com


193 
 

 
ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 שיש 17מארח ראב 

 55-מפ :מס"ד

 

 שיש 18מארח ראב 

 56-מפ :מס"ד

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 בלוקים 19מארח ראב 

 57-מפ :מס"ד

 

 שיש 20מארח ראב 

 58-מפ :מס"ד

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 שיש 21מארח ראב 

 59-מפ :מס"ד

 

 שיש 22מארח ראב 

 60-מפ :מס"ד

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 שיש 23מארח ראב 

 61-מפ :מס"ד

 

 שיש 24מארח ראב 

 62-מפ :מס"ד

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 מנסרה 25מארח ראב 

 63-מפ :מס"ד

 

 לקאוביחברת א –בטון  26מארח ראב 

 64-מפ :מס"ד

 

mailto:ffgi2010@gmail.com
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   וןבטושיש אבן מפעלי  –ערוב בית פג'ר  -אל

 60-מפ :מס"ד

 Cשטח  אזור:

 213292/615519 :נ.צ.מ

DMS : 31°38'03.1"Nמיקום 

35°11'20.6"E 

שיש  בטון ימפעל סוג המפגע:

 פיראטי ואבן

 לא ידוע  מעמד חוקי:

 פעיל סטטוס פעילות:

 15/03/2017 תאריך:

 

 

 

 תמפת התמצאו

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 צאות מרחב צפוניממפת הת

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 מפת התמצאות מרחב דרומי

 

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 מפת התמצאות מרחב דרומי

 

 

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 1אל ערוב 

 

 2שיש  אל ערוב
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 שיש - 3 אל ערוב

 

 שיש – 4אל ערוב 

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 שיש - 5אל ערוב 

 

 שיש 6-ב  אל ערו
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 שיש - 7אל ערוב 

 

 

 שיש - 8אל ערוב 
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 שיש - 9אל ערוב 

 

 שיש - 10ב אל ערו
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 שיש - 11אל ערוב 

 

 שיש - 12אל ערוב 
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 שיש - 13אל ערוב 

 

 שיש - 14אל ערוב 

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com


209 
 

 
ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   
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 שיש - 15אל ערוב 

 

 שיש - 16אל ערוב 
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E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 שיש - 17אל ערוב 

 

 שיש - 18אל ערוב 
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 שיש - 19אל ערוב 

 

 שיש - 20אל ערוב 
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 שיש - 21אל ערוב 

 

 שיש 22 -אל ערוב 

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com


213 
 

 
ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   
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 שיש - 23ל ערוב א

 

 שיש - 24אל ערוב 
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 שיש - 25אל ערוב 

 

 שיש - 26אל ערוב 
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 שיש - 27אל ערוב 

 

 שיש - 28אל ערוב 
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 שיש 29 אל ערוב

 

 שיש – 30 אל ערוב
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 שיש - 31אל ערוב 

 

 שיש - 32אל ערוב 
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 שיש - 33אל ערוב 

 

 שיש - 34אל ערוב 
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 שיש - 35אל ערוב 

 

 שיש - 36ערוב  אל
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E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מפגעים
 ג'יוס

 001יוש :מס"ד

 שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 204400/677750 :נ.צ.מ

 DMS :32°11'34.2"Nמיקום 

35°02'40.0"E 

הטמנה ושריפה  סוג המפגע:

 פסולת מעורבת

 אין מעמד חוקי:

 מ"ר 26,000 גודל המפגע:

 ישוב ורמים נפגעים:ג

 פעיל סטטוס פעילות:

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/P1aQc257fBP2
https://goo.gl/maps/P1aQc257fBP2
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 תצ"א

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 פרעתה

 002יוש :מס"ד

  שומרון אזור:

 Bשטח  השטח:מעמד 

 215700/676900 :נ.צ.מ

 DMS :32°11'07.9"Nמיקום 

35°09'51.4"E 
שפיכה פיראטית של  סוג המפגע:

 יתיתפסולת ב

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 1,000 גודל המפגע:

, נוף, מי ישוב גורמים נפגעים:

 תהום,אויר

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/tFW7ugWDGNA2
https://goo.gl/maps/tFW7ugWDGNA2
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 תצ"א
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E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 אימתין

 003יוש :מס"ד

  שומרון אזור:

 Bשטח  מעמד השטח:

 215150/677150 :נ.צ.מ

 DMS :32°11'18.9"Nמיקום 

35°09'31.6"E 

שפיכה פיראטית  סוג המפגע:

 של פסולת מעורבת

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 1,650 גודל המפגע:

, נוף, מי ישוב גורמים נפגעים:

 תהום,אויר

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/tr274z4ttaM2
https://goo.gl/maps/tr274z4ttaM2
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E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 עזון

 003יוש :מס"ד

  שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 205270/676730 :נ.צ.מ

 DMS :32°11'02.5"Nמיקום 

35°03'14.4"E 

שפיכה פיראטית  סוג המפגע:

 של פסולת מעורבת

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 500 גודל המפגע:

, נוף, מי ישוב גורמים נפגעים:

 תהום,אויר

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/pgkfE9uGivD2
https://goo.gl/maps/pgkfE9uGivD2
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E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 זיתא

 004יוש :מס"ד

  שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 204400/699100 :נ.צ.מ

 DMS :32°23'07.4"Nמיקום 

35°02'40.6"E 

שפיכה פיראטית  סוג המפגע:

 של פסולת מעורבת

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 2,800 גודל המפגע:

, נוף, מי ישוב גורמים נפגעים:

 תהום,אויר

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/4xPrev83Kjz
https://goo.gl/maps/4xPrev83Kjz
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 נזלה אל שרקיה )נזלה אל ווסטא(

 005יוש :מס"ד

  שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 209450/701570 :נ.צ.מ

 DMS :32°24'29.4"Nמיקום 

35°05'51.4"E 

פיראטית של שפיכה  סוג המפגע:

 תפסולת ביתי

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 600 גודל המפגע:

, נוף, מי ישוב גורמים נפגעים:

 תהום, אויר

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/tmucGUtwa212
https://goo.gl/maps/tmucGUtwa212
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 קפין

 006יוש :מס"ד

  שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 208550/704950 :נ.צ.מ

"DMS :N 32°26'20.4מיקום 

35°05'18.5"E 
 

שפיכה ושריפה  סוג המפגע:

 פיראטיות של פסולת ביתית

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 8,000 גודל המפגע:

, נוף, מי ישוב גורמים נפגעים:

 תהום,אויר

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/36VXSrQ8Wfs
https://goo.gl/maps/36VXSrQ8Wfs
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E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 טורה אל ע'רביה

 007יוש :מס"ד

  שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 214450/707850 :נ.צ.מ

 DMS :32°27'54.4"Nמיקום 

35°09'03.6"E 

שפיכה פיראטית  סוג המפגע:

 של פסולת מעורבת

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 11,000 גודל המפגע:

, נוף, מי ישוב גורמים נפגעים:

 תהום,אויר

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/aNcDwpqEgty
https://goo.gl/maps/aNcDwpqEgty
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 ג את אזור השלכת הפסולתמוכתר הכפר מצי

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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 יאנון

 008יוש  :מס"ד

  שומרון אזור:

 Bשטח  מעמד השטח:

 234600/671400 :נ.צ.מ

 DMS :32°08'09.5"Nמיקום 

35°21'55.0"E 

שפיכה ושריפה  סוג המפגע:

 פיראטיות של פסולת מעורבת

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 21,500 מפגע:גודל ה

, נוף, מי ישוב גורמים נפגעים:

 תהום,אויר

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/k6pJ8f88AFP2
https://goo.gl/maps/k6pJ8f88AFP2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 עמנואלאתר פסולת 

 009יוש :מס"ד

 שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 214000/674000 :נ.צ.מ

 DMS :32°09'36.3"Nמיקום 

"E35°08'50.0 

הטמנה ושריפה  סוג המפגע:

 פסולת מעורבת

 אין מעמד חוקי:

  בעלות על הקרקע:

  בעלות על המפגע:

 מ"ר 3,000 המפגע:גודל 

 , נוףישוב גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/SSX5Aa8UAMJ2
https://goo.gl/maps/SSX5Aa8UAMJ2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 אזור התעשיה קרני שומרון

 010יוש :מס"ד

 שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 210000/676500 :נ.צ.מ

 DMS :32°10'55.1"Nמיקום 

35°06'16.8"E 

פסולת  שפיכת סוג המפגע:

 מעורבת

 אין מעמד חוקי:

  בעלות על הקרקע:

  בעלות על המפגע:

 מ"ר 8,000 גודל המפגע:

 , נוףישוב גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/ZKdwz6t9kuR2
https://goo.gl/maps/ZKdwz6t9kuR2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 הצפוני ברקןזור התעשיה א

 011יוש :מס"ד

 שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 212400/668300 :נ.צ.מ

 DMS :32°06'31.2"Nמיקום 

35°07'51.5"E 

 
פסולת  שפיכת סוג המפגע:

 מעורבת
 אין מעמד חוקי:

 מ"ר 10,000 גודל המפגע:

 נוף, ישוב גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/F6wxMoiNB9v
https://goo.gl/maps/F6wxMoiNB9v
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 תל ארומה )ליד איתמר(

 

 012יוש :מס"ד

 שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 229500/673200 :נ.צ.מ

 DMS :32°09'18.2"Nמיקום 

35°19'04.2"E 

פסולת  שפיכת סוג המפגע:

 מעורבת

 אין י:חוקמעמד 

 מ"ר 35,000 גודל המפגע:

אויר, מי תהום,  גורמים נפגעים:

 , נוףישוב

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/2GYabCm7U2t
https://goo.gl/maps/2GYabCm7U2t
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 קוצרא

 013יוש :מס"ד

 שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 232850/664700 :נ.צ.מ

 DMS :32°04'32.2"Nמיקום 

.0"E35°20'45 

 
 שפיכה ושריפה של סוג המפגע:

 פסולת מעורבת

 אין מעמד חוקי:

 מ"ר 12,000 גודל המפגע:

אויר, מי תהום,  גורמים נפגעים:

 , נוףישוב

  פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/Dd9DE6sPqvS2
https://goo.gl/maps/Dd9DE6sPqvS2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 משחטת רכבים –ענבתא 

 014יוש :מס"ד

 שומרון אזור:

 B/Aשטח  מעמד השטח:

 212000/690500 :נ.צ.מ

 DMS :32°18'29.2"N מיקום

35°07'31.4"E 
משחטת רכבים  סוג המפגע:

 גנובים

 אין מעמד חוקי:

 מ"ר 2,000 גודל המפגע:

 ישוב גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/yFnZ7q8GW1k
https://goo.gl/maps/yFnZ7q8GW1k
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 דיר אבו משעל

 015יוש  :מס"ד

 שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 204000/656500 :נ.צ.מ

 DMS :32°00'05.9"Nמיקום 

35°02'28.3"E 
 

 שפיכה ושריפה של סוג המפגע:

 פסולת מעורבת

 אין חוקי:מעמד 

 מ"ר 4,000 גודל המפגע:

אויר, מי תהום,  גורמים נפגעים:

 , נוףישוב

  פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 התמצאות מפת

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/sZQHDuR5E6D2
https://goo.gl/maps/sZQHDuR5E6D2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 נעלין

 

 016יוש :מס"ד

 שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 201550/649550 :נ.צ.מ

: DMSמיקום 
31°56'19.3"N 

35°00'54.9"E 

 
שפיכה ושריפה  סוג המפגע:

 פסולת מעורבת של

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 9,000 גודל המפגע:

אויר, מי  נפגעים:גורמים 

 , נוףישובתהום, 

  פעיל סטטוס פעילות:

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/r9XxxQmPXgQ2
https://goo.gl/maps/r9XxxQmPXgQ2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 קביא

 017יוש :מס"ד

 שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 202500/652700 :נ.צ.מ

 DMS :31°57'59.6"Nמיקום 

35°01'23.8"E 

 
 שפיכה ושריפה של סוג המפגע:

 ת מעורבתפסול

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 28,000 גודל המפגע:

אויר, מי תהום,  גורמים נפגעים:

 , נוףישוב

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

  מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/JKey92ZhS9r
https://goo.gl/maps/JKey92ZhS9r
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 צפון –שוקבא 

 018יוש :מס"ד

 שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 204000/656100 :נ.צ.מ

 DMS :31°59'52.3"Nמיקום 

35°02'28.1"E 

 
פסולת  שפיכת  סוג המפגע:

 מעורבת

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 5,000 גודל המפגע:

אויר, מי תהום,  גורמים נפגעים:

 , נוףישוב

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

  מפת התמצאות

   

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/HztefxoVLLw
https://goo.gl/maps/HztefxoVLLw
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 שוקבא-נטוף 

 019יוש :מס"ד

 שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 204400/654400 :נ.צ.מ

 DMS :31°58'58.9"Nמיקום 

35°02'42.0"E 

 
פסולת  שפיכת  סוג המפגע:

 מעורבת

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 28,000 גודל המפגע:

אויר, מי תהום,  גורמים נפגעים:

 , נוףישוב

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

  מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/F2ZEJLG8wHn
https://goo.gl/maps/F2ZEJLG8wHn
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 טירה

 020יוש :מס"ד

 שומרון ור:אז

 Cשטח  מעמד השטח:

 210250/642200 :נ.צ.מ

 DMS :31°52'22.4"Nמיקום 

35°06'26.7"E 

 
 פסולת מעורבת שפיכת  סוג המפגע:

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 2,200 גודל המפגע:

, ישובאויר, מי תהום,  גורמים נפגעים:

 נוף

 פעיל ת:פעילוסטטוס 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/rQhUsQ9nEDC2
https://goo.gl/maps/rQhUsQ9nEDC2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 קלנדיה 

 021יוש :מס"ד

 שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 224250/641650 :נ.צ.מ

 DMS :31°52'04.0"Nמיקום 

35°15'17.4"E 

תחנת מעבר  סוג המפגע:

 פסולת מעורבתפיראטית ל

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 6,000 המפגע:גודל 

אויר, מי תהום,  גורמים נפגעים:

 , נוףישוב

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

   

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/FNi2VALBM3v
https://goo.gl/maps/FNi2VALBM3v
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 צור באהר

 001ימ :מס"ד

 שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 223170/626130 :נ.צ.מ

 DMS :31°43'39.5"Nמיקום 

35°14'36.7"E 

 
שפיכת פסולת  סוג המפגע:

 מעורבת

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 3,000 גודל המפגע:

אויר, מי  גורמים נפגעים:

 , נוףישובתהום, 

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/aVkmkemgaaT2
https://goo.gl/maps/aVkmkemgaaT2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 חוג'ילה צפון

 002ימ :מס"ד

 שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 223300/625300 :נ.צ.מ

 DMS :31°43'14.0"Nמיקום 

35°14'42.0"E 

 
שפיכת פסולת  סוג המפגע:

 מעורבת

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 2,500 גודל המפגע:

אויר, מי תהום,  גורמים נפגעים:

 , נוףישוב

 פעיל פעילות:סטטוס 

 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/X5H8isuyuV72
https://goo.gl/maps/X5H8isuyuV72
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 ג'בל הראסה

 022יוש :מס"ד

  שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 223850/623000 :נ.צ.מ

 DMS :31°41'58.9"Nמיקום 

35°15'02.5"E 

 
שפיכת פסולת  סוג המפגע:

 מעורבת

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 2,500 המפגע:גודל 

 , נוףישוב גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/nActWcexdn22
https://goo.gl/maps/nActWcexdn22
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 בית סחור

 023יוש :מס"ד

  רוןשומ אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 222100/624350 :נ.צ.מ

 DMS :31°42'42.3"Nמיקום 

35°13'56.4"E 

 
שפיכת פסולת  סוג המפגע:

 מעורבת

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 30,000 גודל המפגע:

 , נוףישוב גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 תמפת התמצאו

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/LpWyfXTRthG2
https://goo.gl/maps/LpWyfXTRthG2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 נחלין

 024יוש :מס"ד

  שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 210200/621400 :נ.צ.מ

 DMS :31°41'07.3"Nמיקום 

35°06'24.1"E 

 
שפיכת פסולת  סוג המפגע:

 מעורבת

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 30,000 גודל המפגע:

 , נוףישוב גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/8to3imUXViS2
https://goo.gl/maps/8to3imUXViS2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 אלערובואדי 

 025יוש :מס"ד

  שומרון אזור:

 Cשטח  מעמד השטח:

 215275/613500 :נ.צ.מ

 DMS :31°36'50.4"Nמיקום 

35°09'36.7"E 

 
שפיכה ושריפה של  סוג המפגע:

 פסולת מעורבת

  אין מעמד חוקי:

 מ"ר 850 גודל המפגע:

, נוף, מי ישוב נפגעים:גורמים 

 תהום,אויר

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
https://goo.gl/maps/fK9YR3s7xJU2
https://goo.gl/maps/fK9YR3s7xJU2
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 

 םדרוהמרחב 
  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 

  דרוםוז מחמפה 

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 מחצבות
  אגם ירוחם

 001-נ :מס"ד

 נגב אזור:

 191300/545800 :נ.צ.מ

 עיריית ירוחם רשות מקומית:

 מחצבת גיר סוג המפגע:

 רפג תוקף הית מעמד חוקי:

 יהוא בעלות על המפגע:

 חרסיות בע"מ

 מ"ר 27,500 גודל המפגע:

 וב,קר ישוב גורמים נפגעים:

 אוויר , נוף ,נחל

 

 מפת התמצאות

 

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 תצ"א

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 הר מרבץ

 002-נ :מס"ד 

 נגב אזור:

 206850/557000 :נ.צ.מ

 ללא שיפוט רשות מקומית:

מחצבת אבן דבש  סוג המפגע:

 ואבקות

 2014 שנת הקמה:

 פג תוקף היתר חוקי:מעמד 

אדמות  בעלות על הקרקע:

 מדינה

מ.פ.  בעלות על המפגע:

 מ"מחצבים ושיש בע

 מ"ר 90,404 גודל המפגע:

 אויר, נוף גורמים נפגעים:

 

 

 מפת התמצאות

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   

E-mail: ffgi2010@gmail.com 

 

 תצ"א

  

mailto:ffgi2010@gmail.com
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ירושלים 16018, ת.ד 3( רח' הדקל  580551299ירוקה )ע"ר הפורום לישראל   
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 משאבי שדה -הר שחר מחצבה ומפעל, 

 003-נמס"ד: 

 נגב אזור: 

 אדמות מדינה מעמד השטח:

 548600/182500 :נ.צ.מ

 מוא"ז רמת הנגב מקומית:רשות 

 מחצבה ומפעל סוג המפגע:

 2005לפני  שנת הקמה:

פג תוקף היתר;  –מחצבה  מעמד חוקי:

 לא ידוע –מפעל 

 אדמות מדינה בעלות על הקרקע:

 3רן בטון בע"מ-עמי בעלות על המפגע:

 מ"ר 320,104 גודל המפגע:

 4פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 מפת התמצאות

 

 

 

                                                           
3 http://energy.gov.il/Subjects/Mining/Pages/GxmsMniAboutMining.aspx  
4 .aspx?did=1001177533http://www.globes.co.il/news/article  
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 מפגעים
 תעשיה עמק שרהזור א

 

 004-נ :מס"ד 

 183000/569300 :נ.צ.מ

 עיריית באר שבע רשות מקומית:

אתר פיראטי  סוג המפגע:

 לשפיכת פסולת מעורבת

 אין מעמד חוקי:

 מ"ר 27,000 גודל המפגע:

 מי תהום, נוף גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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 ערערה בנגב

 

 006-נ :דמס" 

 199500/561000 :נ.צ.מ

 ערערה בנגב רשות מקומית:

שפיכת פסולת  סוג המפגע:

 בניין

 מ"ר 9,000 גודל המפגע:

 אוויר  ,נוף ,נחל גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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 אזור תעשיה ערד

 

 005-נ :מס"ד 

 218500/572500 :נ.צ.מ

 עיריית ערד רשות מקומית:

אתר שפיכת  סוג המפגע:

 פסולת מעורבת 

 אין מעמד חוקי:

 מ"ר 643,000 גודל המפגע:

ישוב, אויר,  נפגעים:גורמים 

 תהום-נוף, מי

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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 נאות חובב בנייןפסולת 

 

 007-נ :מס"ד

 180500/562500 :נ.צ.מ

תעשיייתית מוא"ז  רשות מקומית:

 נאות חובב

שפיכה פיראטית של  המפגע:סוג 

 פסולת בניין ופסולת תעשייתית

 לא מעמד חוקי:

 מ"ר 66,000 גודל המפגע:

אויר, נוף, מי  גורמים נפגעים:

 תהום

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 מפת התמצאות
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 פסולת נאות חובב

 

 008-נ :מס"ד

 178700/560200 :נ.צ.מ

מוא"ז תעשייתית  רשות מקומית:

 נאות חובב

שפיכה פיראטית של  גע:סוג המפ

 פסולת בניין ופסולת תעשייתית

 לא מעמד חוקי:

 מ"ר 73,500 גודל המפגע:

 נוף, אויר גורמים נפגעים:

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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 תחנת מעבר פיראטית פסולת דימונה

  

 010-נ :מס"ד

 201800/552900 :נ.צ.מ

 עיריית דימונה רשות מקומית:

חריגה ממתחם  וג המפגע:ס

תחנת המעבר בשפיכת פסולת 

 מעורבת

 מ"ר 12,000 גודל המפגע:

ישוב קרוב, אויר,  גורמים נפגעים:

 נוף

 פעיל סטטוס פעילות:

 

 

 

 

 מפת התמצאות
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