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 2020 אוקטובר חודשבסיכום פעילות 

 
 

  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף תוכנית עבודה במסגרת הנחיות תו סגול ותנאי עבודה ע"פ הוראות קורונה 

 12.10/26.10 ישיבת צוות  

 18.10 קולחי השומרון: חוזה מכירת ת.ש. חורשים 

 שוטף  מכרז זוטא למנהל פרויקט תוספת בניה למשרד 

  כנסים / השתלמויות  

 15.10 השתתפות בהכשרת כוננים סביבתיים )בזום(

 12-13.10 הועידה של האגודה לאקולוגיה ואיכות הסביבה

 21.10 השתלמות מדבירים ורשויות בנושא הדברת יתושים ונמלת האש הקטנה 

 20.10 כת המסחר יו"ש לש :IBEFכנס שנתי 

  דיונים/ סיורים  

  םקמין עצי -פגישת זום פיקוח מטה בנימין

 19.10 סיור הכירות עם פקח סביבה ורישוי עסקים בקעת הירדן עוזיאל וחזי

 12.10 ישיבת זום עם רישוי עסקים והפקחים  -אכיפת עשן קמינים , מטה בנימין

 14.10 ן לאיתמר בעקבות תלונה על זרימת שפכים סיור עם מת"ק שומרון ויוסי מ. משומרו

 14.10 2030וועידת זום: התייעצות עם מנהלי היח"ס על אסטרטגיית הפסולת לישראל 

 15.10 מת"ע התיישבות 

 18.10 פיקוח על מפעל בטון גיא  –דיון עם מ.מ. עמנואל 

 18.10 בחינת הפרשות  –י.ע. עם אפי ] גזבר[ ומימון ] רוא"ח[ 

 19.10 הצעת פתרון לטיפול בפסולת  –ע. עם אבי עדן ] מודיעין עילית[ וייזם י.

 21.10 זיהום עקר חוצה גבולות סיור לנחל חדרה מבוא דותן : 

 26.10 בנושא קמיניםמש"מ ויחסי"ם ישיבת עבודה 

 28.10 סיור לנתיבות לבחינת פיילוט לטיפול בפסולת עם נציגי מודיעין עילית 

  יבתיתיכנון סב 

 13.10 כפר אדומים 310היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 13.10 מחוז ירושלים -השתתפות ביום כוננים

 14.10 אריאל 11היתר בניה מגרש 
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 14.10 השתתפות בישיבת זום אסטרטגית פסולת בישראל

 18.10 דרישה לניקוי עודפי עפר במתתיהו

 29.10 מחוז ירושלים-פגישת זום תקנות בוצה חדשות

 29.10 מתכננים זום יום עיון

  שפכים 

 שוטף  טיפול ופיקוח  –מאסף נחל קנה 

 שוטף מעקב  –ביוב איתמר / צה"ל 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 22,29.9 סיור פקוח טובלן ק משואה קומפוסט אור

  תעשיה ורישוי עסקים 

 20.10, 11.10 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 14.10.28.10 באזור התעשייה מעלה אפרים חברת אקו מדיקלביקורות במפעלים 

 14.10 פיקוח על העסק איטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים,  ןבאתר גריטה אימביקורת 

 28.10 פיקוח על העסקבאזה"ת מעלה אפרים,  הירדןביקורת בבית דפוס שושנת 

 14.10.28.10 ר )נעול(סגו פועל, לא ת מעלה אפרים"מפעל ביודיזל באזה

 12.10 .העסקביקורת במפעל קבוצת אלון באזור התעשייה ברקן, פיקוח על 

 12.10 באזה"ת ברקן, פיקוח על העסק  MTIביקורת במפעל 

 18.10 , פיקוח על עסק13ביקורת במפעל אור ברקן חדש ברחוב השוהם 

  שפכי תעשיה 

 18.10 . ל באופן תקיןהמתקן פועביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. 

 27, 25, 21, 20  .חריג גרמה לריחפעולת המתקן ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. 

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

ורונופולידן ובמפעל מטלוב בפארק תעשיות  במפעלי אזה"ת ברקן פלקסט פרינטביקורות 

 בהשתתפותו של נציג המשרד להגנת הסביבה דר' עדנאן סולטאני, פיקוח על חומ"ס אל ארי

11.10 

 21.10 , פיקוח על חומ"ס.במכבסת הפסגה בפארק תעשיות שער בנימיןביקורת 

ביקורות במפעל  תבליני שמש  ובמכבסת שלג חדרה  באזה"ת קרני שומרון בהשתתפותו של 

 דנאן סולטאני, פיקוח על חומ"סנציג המשרד להגנת הסביבה דר' ע

27.10 

 27.10 ביקורת במפעל פלסט פיבר בקרני שומרון, פיקוח על חומ"ס

 , תרגיליםחרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

 21.10 זרימת ביוב ליד שג אדם מטה בנימין
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 irpc 6.10עשן וריח גומי ממפעל א.ס. : 

-pm 10 - 179. Pm 2.5- 41:    14:15. pm10 – 186   Pm2.5:  14:06. אורנים הרכס כאירוע שריפה 

 פינת נ. מודיעין /  35

9.10 

 13.10 "לשון לימודים" עפרה  –אסבסט ע"פ קריאה -בדיקת גג צמנט

 19.10 אתרים: ברוכין ועלי זהב ] פסולת תעשייתית[  2דו"ח זיהומי קרקע ב 

 21.10 הזרמת עקר לנחל חדרה / מבוא דותן  –דווח א. ס. 

 27.10 אירוע סביבה: שריפה במחסן חקלאי קטן מושב ארגמן

  איכות אויר                    

ניטור אוויר בישוב נילי ממחצבת נטוף )חב' שפיר( באמצעות תחנה לניטור אבק מרחף עדין 

 בהמשך המסמך. אוקטוברגרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש . בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד
 שוטף

פורסם באתר ואיכות אויר ביו"ש  דוחות אים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת ממצ

 .אוגוסטחודש ח של "דו ןהוכ .האיגוד ובאתר ניטורית
29.10 

  מחצבות 

 14.10 דו"ח הביקורת פורסם באתר ניטורית. ביקורת במחצבת כוכב השחר.

 25.10  ר ניטוריתבאת מוהביקורת פורס ח"דו. ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר

 18.10 .באתר ניטורית םביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. דו"ח הביקורת פורס

  

  פיקוח סביבתי

 19.10, 1.10 מעלה אפרים -פיקוח מגרסה

 26.10, 11.10 אלקנה, כפר אבות -פיקוח מגרסה

 26.10, 11.10 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 11.10 אריאל, טופ הנגב -פיקוח מגרסה

 25.10, 11.10 אריאל, אבן עמי -פיקוח מגרסה

 27.10, 12.10 בית אריה -פיקוח מגרסה

 27.10, 12.10 ברוכין -פיקוח מגרסה

 27.10, 12.10 טלמון -פיקוח מגרסה

 27.10, 12.10 עופרים -פיקוח מגרסה

 15.10 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 19.10 א.ת. מעלה אפרים -פיקוח סביבתי

 21.10 בירה-מעבר פסגות/אל פיקוח תחנת

  חינוך סביבתי וקהילה 

פגישה טלפונית עם דניאלה אחראית איכות הסביבה במועצה מקומית בית אריה בנושא 

 ביצוע פעילות יום הניקיון הלאומי.
 , בית אריה14.10

פגישה טלפונית עם ברכי, רכזת פרויקטים, מחלקת חינוך מועצה מקומית עמנואל בנושא 

קול קורא תלת שנתי, ביצוע  פרק ב , ביצוע2017ביצוע קולות קוראים: סיכום קול קורא  
 , עמנואל14.10
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 פעילות יום הניקיון.

ב קול קורא  פגישה טלפונית עם שרי מנהלת אשכול פיס מודיעין עילית בנושא ביצוע פרק

 תלת שנתי, הצעה לבניית ערכות למידה ביתיות בנושא גינה אקולוגית.
 , מודיעין עילית18.10

השתתפות בוובינר "חד פעמי לא ברשותי" בנושא הפסקת שימוש בכלים חד פעמיים בשלטון 

 המקומי
18.10 

 22.10 השתתפות בוועדה מייעצת לתכנית הכשרת מנהיגות סביבתית לציבור החרדי

פגישה בזום בנושא ביצוע פרק ב, קול קורא תלת שנתי במועצה מקומית אלקנה עם: אסף 

שפירא מנכ"ל המועצה, פועה כהן מנהלת מח' חינוך, נעה כהן רכזת גני ילדים, טליה גננת גן 

 רימון. הפגישה עסקה בהתחלת הפעילות בגן יער. 

 , אלקנה22.10

ם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, במסגרת מעקב אחר ביצוע פרסום יום הניקיון בהתא

 .2020קול קורא יום הניקיון 

, אורנית, 26-27.10

אלקנה, בית אריה, בית 

אל, בקעת הירדן, 

 קדומים, עמנואל.

סיור ביער של גן רימון, ביצוע פרק ב, קול קורא תלת שנתי. עם נעה כהן רכזת הגנים וטליה 

 גננת גן רימון.
 , אלקנה27.10

שויות המקומיות בביצוע תמיכות המשרד להגנת הסביבה: קול וקרא תלת שנתי ליווי הר

 וקול קורא יום הניקיון הלאומי
 שוטף

 שוטף ליווי הרשויות המקומיות בהגשת קול קורא סביבטבע

  פניות ציבור 

בטיפול האיגוד בשיתוף  תלונות על ריחות מתמשכים בפצאל ממתקני הקומפוסט 7
 מחוז מרכז

הועבר לרשות להפניה  ן עלית בתחנת מים )"מקורות"(. יש שם אנטנה ומשאבה שמרעישהבמודיעי
 לטיפול מקורות

הופנה לטיפול הרשות,  דליפת ביוב משכן באריאל
 טרם התקבלה התייחסות

הפניה הועברה לטיפול  מפגע ריח קשה בא.ת. אריאל מערב
יובלים בשומרון, המטש 

עובר שידרוג,זומנו 
. במעקב מפעלים לשמוע 

 מנהל תחום תעשיה 
 הועבר לטיפול המנהא"ז שריפת פסולת צמודת גדר לרמת אלקנה

סתימה בקו הביוב של  דליפת ביוב לכוון יער חורשים
נירית, תוקן ע"י מ.א. 

 דרום השרון
הועבר ממחוז ירושלים  מפגע ביוב חמור מתמשך בגני מודיעין  

 לטיפול מ.א. מטה בנימין
 הועבר לטיפול הרשות ב בישוב אדםפגיעה בצנרת ביו

התלונה לא בנושא  מעקה הבטיחות הוסר והמפגע מסכן את הרכבים בסמוך לשערי תקוה
סביבה, נמסרה הודעה 

 לפונים
 ניתנה תשובה לפונה בקשה למידע בנושא תקנות הגבלה של הפעלת הקמינים מזהמים ביו"ש מנעלה

 בטיפול קמ"ט אכה"ס  בי האזור דווחים על שריפות פסולת מפלסטינאים ברח 24
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 2020 אוקטוברממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 

 
 

 

 
 

 מערך הסביבה היממתי ו חריגותנמדדלא  אוקטוברבחודש 
 .(מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף
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 2020 אוגוסטבחודש איכות אוויר ביו"ש 
 מערכת ניטור אוויר ארצית( -ריאל, גוש עציון ומודיעין של מנ"א )ע"פ תחנות א

 

 
 

 
 

טובה יחסית. בתחנות הייתה אוגוסט אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
גוש עציון נמדדה מודיעין וגוש עציון נמדדו חריגות מערך השמונה שעתי לאוזון: בתחנת 

 חריגות )ראה תרשימים(. 2 -חריגה אחת ובתחנת מודיעין 
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 המזהמים )מזהמי אוויר(:
          
NOx -  שעתי החצי מערך הסביבההוצגו ריכוזים מרביים כאחוז  1תחמוצות חנקן, בתרשים 

 ערך חוז מכא הוצגו ריכוזים ממוצעים חודשיים 2(. בתרשים  24והיממתי )  (  0.5)             
 היממתי. הסביבה            

 

 O3-  (.  8שעתי )  השמונה מערך הסביבההוצגו ריכוזים מרביים כאחוז  1אוזון, בתרשים 
 השמונה שעתי. ערך הסביבההוצגו ריכוזים ממוצעים חודשיים כאחוז מ 2בתרשים          

 

PM10 - מיקרומטר 10 -פחות מ , שקוטר חלקיקיו)חלקיקים נשימים( חומר חלקיקי עדין.   
 הוצגו  2היממתי. בתרשים  ערך הסביבההוצגו ריכוזים מרביים כאחוז מ 1בתרשים                

 היממתי. ערך הסביבהמ ממוצעים חודשיים כאחוז ריכוזים                
 

 הערות:
 
ניטור תחנות ב אוגוסטשנמדדו בחודש ת גוש עציון הנם בין הנמוכים שנמדדו בתחנ NOx י ערכ -

 בינוניים -נמוכים -בתחנת אריאל  )"תחנות הניטור" להלן(,  הפרוסות  ברחבי הארץ אוויר
 . בינוניים -ובתחנת מודיעין 

 

הנם בין הנמוכים שנמדדו בחודש שנמדדו בתחנת אריאל   ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
  .נייםבינו -, בתחנות גוש עציון ומודיעין אוגוסט בתחנות הניטור

 

 אריאל הינם בין הנמוכים שנמדדו בחודש אוגוסט בתחנות הניטור, שנמדדו בתחנת  O3 ערכי  -
בתחנות מודיעין וגוש עציון נמדדו חריגות מערך בין הגבוהים.  -בתחנות מודיעין וגוש עציון 

 חריגות )ראה 2 -השמונה שעתי לאוזון: בתחנת גוש עציון נמדדה חריגה אחת ובתחנת מודיעין 
 תרשימים(.

 
 
 

טובה יחסית. בתחנות הייתה אוגוסט אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
מודיעין וגוש עציון נמדדו חריגות מערך השמונה שעתי לאוזון: בתחנת גוש עציון נמדדה 

 חריגות )ראה תרשימים(. 2 -חריגה אחת ובתחנת מודיעין 
 
 

                              
 
 

 , מנהל תחום תעשיות וחומ"סהכין:     ד"ר וסילי רודסקי                                                      
 
 
 
 

 


