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 2020 יליו חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף תיכנון , היתרים והתארגנות  לשיפוץ משרדים 

 שוטף מנהלת אגף תשתיות ותעשיה  –הכנסת יעל לתפקיד : סמנכלי"ת 

 שוטף ביעה ייצוגית ישיבות גישור , ת –קולחי השומרון 

 20.7 ישיבת צוות 

  כנסים / השתלמויות  

כנס בנושא הסברה על פרישת מוקדי  -המשרד להגנת הסביבה, אגף מניעת רעש וקרינה 

 [ZOOM]   שידור סלולאריים
14.7 

  דיונים/ סיורים  

 28.7 סיור הכרות מפעל לטיפול בקרקעות ט.ת. בראון חזי ויעל

איתור שטח המטרת קולחין וביקור במטש רשות הטבע משרד הבריאות סיור בבית אריה 

 מחוז עוזיאל וחזי

28.7 

 2.7 [ zoom]  הכרות עם מהנדסת העיר + עודפי עפר -מודעין עילית 

 8.7 סיור מטש אריאל עם רונן , מחוז המרכז 

 20.7 י.ע. עם שלמה רואמי , מנכ"ל אריאל 

 20.7 סקר בתי בד ויקבים ביו"ש-"ש פקח ניטור נחלים ביו-יאיר מולאי 

 20.7 ויעל  EMSישיבת זום עם הלל סילברס מ 

 21.7 סיוע באכי[פה  –ישיבת  זום עם דודי מיובלים בשומרון 

 28.7 דיון בנושא השפעת הקמת תחנת כח  בקסם עם יוסי דגן 

  תיכנון סביבתי 

 1.7 דות בניה ירוקהוקורס יס

 2.7 עילית פגישה עם מהנדסת מודיעין

 5.7 פגישת "זום" עם ורד ולב בנושא א"ת שער שומרון

 8.7 מצפה יריחו 1018היתר בניה פרט ראדון מגרש

 8.7 4431השתתפות בישיבת היגוי כביש 

 9.7 מצפה יריחו 1019/3היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 12.7 קרני שומרון 930היתר בניה מרכז מסחרי מגרש 

 16.7 א"ת אריאל מערב 10-1-1היתר בניה מגרש 
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 22.7 חו"ד לקליטת קרקע משוקמת )קומפוסט אור( חוות יריחו

 28.7 פגישה במוא"ז שומרון לגבי תחנת כח קסם עם היזם

 29.7 התיחסות להרחבה דרומית מחצבת נחל רבה

  שפכים 

 7.6 14.7 סיור פקוח מטש חורשים

  

  פסולת מוצקה ומחזור  

 7,15,29.7 ק. משואה ק אורסיור פקוח בטובלן 

 10.7 סיור עם יעל בטובלן ובשטח פיזור קומפוסט בנעמה

  

  תעשיה ורישוי עסקים 

 26.7, 6.7 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 23.7, 15.7 ביקורות במפעלים חברת אקו מדיקל באזור התעשייה מעלה אפרים

 23.7 פיקוח על העסק נל באזה"ת מעלה אפרים, ביקורת באתר גריטה אימו איטרנשי

 15.7 ביקורת במפעל אקוליין ביודיזל באזור התעשייה מעלה אפרים

 23.7 ביקורת בבית דפוס שושנת הירדן באזה"ת מעלה אפרים, פיקוח על העסק

ביקורות במסגריית מקמל שרותי אריאל באריאל במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. 

 בתנאים סביבתיים.הבקשה אושרה 

1.7 

 7.7 ביקורת במפעל אחווה אחדות בפארק תעשיות אריאל, פיקוח על תעשייה

 8.7 ביקורת במפעל קראוס תעשיות בפארק תעשיות אריאל, פיקוח על תעשייה

 27.7 ביקורת במפעל אורטל באזור התעשייה ברקן, פיקוח על תעשייה 

  

  שפכי תעשיה 

 5.7 יה ברקן. המתקן פועל באופן תקין. ביקור במט"ש אזור התעשי

 26.7 ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן גרמה לריח. 

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 2.7 באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס MTI -ביקורות במפעלים ויקטוקור טכנולוגיות ו

 5.7 קורת במפעל רונופולידן באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"סבי

 9.7 ביקורת בבריכת שחיה בכפר האורנים, טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים.

 12.7 ביקורת במפעל מעוז איניקובסקי באזה"ת, פיקוח על החומרים המסוכנים

 26.7 על חומ"סביקורות במפעלים תירוש דוד וגרין אויל בפארק תעשיות אריאל, פיקוח 
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ביקורת במפעל אסותא תעשיות אלבד בע"מ בפארק תעשיות אריאל: טיפול בבקשה 

 להיתר רעלים. הבקשה אושרה.

6.7 

  

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, חרום, תרגילים

 7.7 כונן: עוזיאל  –שפך ח. כלורית בצומת אריאל  –ארוע סביבתי 

  איכות אויר                    

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

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

ופורסם באתר איכות אויר ביו"ש  דוחות ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת 

 הוכנו דוחות של חודש מאי.האיגוד ובאתר ניטורית. 
30.7 

טיפול בתלונת תושבת ברקן על ריח חריג ופליטת אבק מארובת מפעל ספרי מטל באזה"ת 

ברקן. בביקורות במפעל ספרי מטל לא הבחנתי במקור שעשוי לגרום לריח ולא נפלט אבק 

 מהארובה. מנהל המפעל מר עמיר מיכנובסקי התחייב לטפל בבעיה.

12.7 

גום בארובות מפעל ויקטוקור טכנולוגיות בע"מ באזור התעשייה ברקן. השתתפות בדי

 התקבלו תוצאות טובות.
2.7 

במפעל רונופולידן בע"מ באזה"ת ברקן. טרם  RTOהשתתפות בדיגום בארובת מתקן 

 התקבלו תוצאות הדיגום.
5.7 

  רעש וקרינה 

מדד רעש תקין שעות בדיקת רעש שנגרם ממערכות קירור של מרכז מסחרי ביישוב עלי. נ

 היום.
19.7 

  מחצבות 

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

ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר ובאתר הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עילית. 

 דוחות הביקורות פורסמו באתר ניטורית 

29.7 

 21.7 יקורת פורסם באתר ניטורית.ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. דו"ח הב

  פיקוח סביבתי

 13.7, 1.7 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 1.7 מבוא חורון -פיקוח מוסך

 5.7 בירה-פסגות/אל -פיקוח תחנת מעבר

 6.7 ריחן -פיקוח מגרסה

 28.7, 22.7, 7.7 בית אריה -פיקוח מגרסה

 22.7, 7.7 נעלה -פיקוח מגרסה

 22.7, 7.7 עופרים -פיקוח מגרסה

 8.7 נופי נחמיה -פיקוח מגרסה

 8.7 מט"ש עירוני אריאל -פגישת זום
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 9.7 אלקנה, חורי -פיקוח מגרסה

 28.7, 9.7 אלקנה, כפר אבות -פיקוח מגרסה

 12.7 מעלה אפרים -פיקוח סביבתי

 12.7 בית אריה -איתור דגירת יתושים

 13.7 שקד -פיקוח מגרסה

 14.7 אריאל, טופ הנגב  -פיקוח מגרסה

 14.7 כנס בנושא הסברה על פרישת מוקדי שידור סלולאריים

 15.7 עמנואל -פיקוח מגרסה

 15.7 עמנואל -פיקוח מפעל בטון

 16.7 כפר אבות, אלקנה -איתור מפגע ריח

 16.7 בקעת הירדן -פיקוח מוסכים

 16.7 כפר אדומים -פיקוח מוסכים

 20.7 אלפי מנשה, עמת -פיקוח מגרסה

 20.7  1אלפי מנשה, מאח -פיקוח מגרסה

 20.7 נסראלדיןאלפי מנשה,  -פיקוח מגרסה

 21.7 מתתיהו, שלומי -פיקוח מוסך

 21.7 מתתיהו, ש. שרותי רכב –פיקוח מוסך 

 21.7 מתתיהו, ליעד -פיקוח מוסך

 21.7 עודפי עפרתיעוד מפגע  -סיור מתתיהו

 22.7 פי עפר, נריהעוד -איתור מפגע

 27.7 "הכשרה המתקדמת לבניה ירוקה ותשתיות ירוקות"

 28.7 בית אריה -קידום שטח פיזור קולחין

 28.7 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 29.7 אלקנה, כפר אבות -דיגום אבק מרחף

  מניעת מזיקים

  העברת הנחיות עונתיות לרשויות 

  פניות ציבור 

  
הועבר לטיפול המנהל   ליד אלקנה 505ולת בנין  כביש השלכת כמויות של פס

 האזרחי
לאחר בירור: האזור שייך  הנחת צינור מים ביער חורשים

הועבר  -למחוז מרכז 
 לטיפולם

בוצע ביקור במקום ע"י פקח  עבודות בכניסה לבית אריה שגורמות לאבק כבד
האיגוד אין אתר גריסה 

 קרוב . הועבר לטיפול הרשות
 הועבר לטיפול המנהא"ז שפה משכונת אל חלילא שיצרה הר של זבלשפיכת א

 הועבר לטיפול המנהא"ז שריפה קבועה מול חוות יאיר
 הועבר לטיפול המנהא"ז שפיכת אשפה מהכפר מסחה לכיוון עץ אפרים

נתבקשו מהמתלונן פרטי  אבק בלתי נסבל מאתר פיתוח בבית אריה
טרם  -מיקום מדוייקים
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 התקבלו??
הועבר לטיפול מנהל תחום   י יתושים בבית אריהמפגע

 מזיקים
 הועבר לטיפול המנה"אז שריפת זבל מערבית ליישוב אלון מורה

 
 

 פנוי קרקע מחפירות בנריה

 
 

בוצע ביקור במקום ע"י 
המפקח הסביבתי, לא נצפו 
דברים חריגים ולא חפירות 

 עפר
הועבר לטיפול הרשות  היציאהבאלפי מנשהזיהום אויר ורעש מאוטובוסים מונעים הרבה לפני זמן 

שהעבירה את התלונה 
 למנה"אז 

בוצע ביקור במקום , נתנו  פניות  על ריח דלק באזור גני ילדים באלקנה  8
 הנחיות ליזם ולרשות

ההיתר בתנאים ניתן  פניה ממספר תושבי שקד לגבי רעש וזיהום אויר כתוצאה מבניה
בתיאום מזכירות הישוב. 

ימה את עבודתה המגרסה סי
 באתר.

נמסר כי אין לנו מידע בנושא  בקשה עפ"י חוק חופש המידע -אישור בניה לא תקין במעלה שומרון
 , הפונה הופנה לרשות

פעילות חציבה לא חוקית המתבצעת בסמוך לדירות התושבים באבני חפץ וגורמת 
 למטרדים

הפניה הועברה לטיפול 
הרשות, נמסר למתלוננת כי 

ובדת במקום המגרסה הע
פועלת בהיצת ועפ"י 

 ההנחיות
הפונה התבקש למסור  זיהום אוויר משריפות אורנית 

טרם  -פרטים לגבי במיקום 
 התקבלה תשובה

נמסר  -אין לנו מידע בנושא  בירור בנושא תקני בטיחות למנדפים כימים באריאל
 לפונה
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 2020 יליו ממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש
 
 

 

 
 

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

 

 
 

 
 

טובה. לא נמדדו חריגות בריכוזי הייתה מאי אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
 מזהמי אוויר שנמדדו. 

 
 
 

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

 היממתי. ערך הסביבהמ ממוצעים חודשיים כאחוז ריכוזים                
 

 הערות:
 
 ניטור אווירבתחנות  מאישנמדדו בחודש הנם בין הנמוכים גוש עציון ת שנמדדו בתחנ NOx י ערכ -

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

 

בחודש  בינוניים שנמדדו-הנם נמוכים שנמדדו בתחנת אריאל   ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
 גבוהים.-בינוניים –ובתחנת מודיעין  בינוניים –, בתחנת גוש עציון מאי בתחנות הניטור

 

 ,בתחנות הניטור מאיבינוניים שנמדדו בחודש -נמוכיםאריאל הינם  שנמדדו בתחנת  O3 ערכי  -
 גבוהים.-בינוניים –וגוש עציון ת מודיעין ובתחנ

 
טובה. לא נמדדו חריגות בריכוזי הייתה מאי אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 

 מזהמי אוויר שנמדדו )ראה תרשימים לעיל(. 
 

                              
 
 

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


