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 2021 ייול חודשבסיכום פעילות 

 
 

 מנהלה  
 /הערות

  תאריך

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

  

  כנסים / השתלמויות  

 21-22.7 השתלמות צוות האיגוד

  דיונים/ סיורים  

 19.7 יזקי משקה במרחב הציבורי יעל וחפגישה עם תאגיד אסופתא מכונה להחזר פקדון בקבו

 27.7 יזמכונה להחזר פקדון בקבוקי משקה במרחב הציבורי יעל וח טלדורפגישה עם 

 תשתיות ותעשיה             

 כל החודש מעקב אחר התקדמות ק"ק מרכזי מיחזור

 1.7 עודפי עפר טלמון -פגישה עם מנכ"ל החברה הכלכלית בנימין

 4.7 עם בית אריה בנושא ק"ק מרכזי מיחזורפגישה 

 5.7 סיור במתקן לטיפול פסולת בניו בקרנ"ש יחד עם נחשון

 7.7 תוכנית אב לתחבורה -השתתפות מועצת תכנון עליונה

 14.7 פניה למטה בנימין טיפול בעודפי עפר מתתיהו

 20.7 אתר הטמנה קדומים -פגישה עם נטע

 25.7 מעון בעפרה טיפול בפניה פינוי אסבסט ליד

  תיכנון סביבתי 

 6.7 1021/3כהן שחר ונעמה, מצפה יריחו מגרש  -אישור פרט ראדון

 7.7 605לישיבת מועצת התכנון העליונה , ישיבה מספר 

 11.7 604בן חור טלי ושחר, אלון  -אישור פרט ראדון

 11.7 1168קמחי ענת ויהודה, כפר אדומים מגרש  -אישור פרט ראדון

 11.7 1132דרלי ספיר ואביעד, כפר אדומים מגרש  -ישור פרט ראדוןא

 15.7 623שימל מיטב ויהונתן, אלון מגרש  -אישור פרט ראדון

 18.7 129משפחת קלברינו , ברקן מגרש  -היתר בניה לארובה

 19.7 101צופיה ודניאל ג'ייקוב, נופי פרת מגרש  -אישור פרט ראדון

 20.7 1106יוסף, כפר אדומים קינן  -אישור פרט ראדון
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 25.7 חציבה בסמוך לדיר אבו משעל -דיווח

 25.7 הכנסת בטון גרוס לאתר בעופרים -דיווח

 26.7      1082מחסומי שחר ומאיה, כפר אדומים מגרש 

 27.7 1067משפחת שרשן יעל ואביחי, כפר אדומים מגרש  -אישור פרט ראדון

 27.7 י הצבת מגרסות באלפי מנשהפגישה עם מהנדסת המועצה עדי לגב

  שפכים 

 12.7 סיור בנחל קנה עמנואל שערי תקווה עוזיאל וסילי נחשון וחזי

  

  פסולת מוצקה ומחזור  

 7,13,26.7 סיור פקוח טובלן קומפוסט משואה

 הדברה

 26.7 ופקוח על ריסוס צוות מנהל האזרחי חזי ונחשוןבמחנה תפוח  ניטור  יתושים

  תעשיה ורישוי עסקים 

 29.7, 14.7 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל מערב

 27.7, 7.7 ביקורות במפעלים חברת אקו מדיקל באזור התעשייה מעלה אפרים

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

 7.7 ת מעלה אפרים,  פיקוח על תעשייהביקורת במפעל אימן אינטרנשינל באזה"

 11.7 ביקורת מפעל בטון אבני חושן במודיעין עילית, פיקוח על תעשייה

 15.7 און במסגרת טיפול בבקשה לרישיון עסק. נתנו תנאים סביבתיים-ביקורת במפעל טיבכו בפארק תעשיות בר

 20.7 וי העסק. הרישוי אושר בתנאים סביבתיים.ביקורת במפעל פיצה אורי באזה"ת שער בנימין: טיפול בבקשה לריש

 28.7 ביקורת במוסך פרונט  השומרון באזור תעשייה זעירה באריאל: טיפול בבקשה לרישוי העסק. הבקשה אושרה

 19.7 סיור במפעל אולטרייד באזה"ת ברקן בהשתתפותו של פקח האיגוד נחשון זוהר, פיקוח על תעשייה

  

  שפכי תעשיה 

 14.7 מט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פועל באופן תקין. ביקור ב

 14.7, 29.7 ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן גרמה לריח מקומי 

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.
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 6.7 ס.באזור התעשייה ברקן, פיקוח על חומ" IRPCביקורת במפעל 

 8.7 ביקורות בבריכות שחיה שקד, מבוא דותן וחרמש:  טיפול בבקשות להיתר רעלים

 20.7 בעפרה, פיקוח על חומ"ס  RSTביקורת בחברת 

 20.7 ביקורת בבריכת שחיה בישוב בית אל, פיקוח על חומ"ס

 20.7 ביקורת במכבסת ניקוי יבש באזה"ת שער בנימין, פיקוח על חומ"ס

 26.7 ריכות שחיה בישוב כפר האורנים, פיקוח על חומ"סביקורות בב

 19.7 ביקורת במפעל הארגז תעשיות באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס

 27.7 ביקורת בבריכת שחיה בישוב מעלה אפרים, פיקוח על חומ"ס

 28.7 ביקורת בבריכת שחיה קיצית של אריאל, פיקוח על חומ"ס

 29.7 ומרון, פיקוח על חומ"סביקורת בבריכת שחיה במלון אשל הש

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, חרום, תרגילים

 6.7 זרימת ביוב מחנה תפוח ודגירת יתושים

  

  איכות אויר                    

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

 לאיגוד. גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש יולי השנה בהמשך המסמך.
 

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

 .2021-הוכנו דוחות של חודשים פברואר, מרץ  ואפריל 
5.7 ,18.7 

רונופולידן באזה"ת ברקן בהשתתפות נציג המשרת להגנת הסביבה מר פיקוח על דיגום בארובת מפעל -ביקורת

 מטביי פלדמן
1.7 

 6.7 פיקוח על דיגום בארובות מפעל אור ברקן באזה"ת ברקן-ביקורת

  

  מחצבות 

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

 26.7 פורסמו באתר ניטורית ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר. דו"ח הביקורת 

 28.7 ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. דו"ח הביקורת פורסם באתר ניטורית.

  

  פיקוח סביבתי

 12.7 השתתפות בסיור בנחל קנה

 5.7,  1.7 שילה -פקוח מגרסה

 1.7 זום -פגישה בנושא עודפי עפר טלמון

 ארגיל, אלפי מנשה -פקוח מגרסה
4.7  ,14.7  ,

27.7 

,  14.7, 4.7 עמנואל -פקוח מגרסה
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27.7 

 4.7 צופים -פקוח מגרסה

 תוראב, אלפי מנשה -פקוח מגרסה
4.7 ,14.7  ,

27.7 

 4.7 דרך ארץ, קדומים. -פקוח מוסך

 4.7 חל"פ שומרון -פקוח מוסך

 5.7 טופ הנגב, אריאל -פקוח מגרסה

 שבות רחל -פקוח מגרסה
5.7  ,11.7  ,

25.7 

 6.7 מגרון -סהפגישה להצבת מגר

 6.7 בירה -תחנת מעבר פסגות/אל -פקוח

 6.7 פגישה עם קבן ומזכיר הישוב -מגרסה בעלי זהב

 8.7 בסיס צבאי תפוח -ניטור זבובים

 8.7 סיור בקרנש ואל מתן עם יעל

 11.7 ניטור יתושים מביוב צבאי כפר תפוח עם חזי

 25.7,  11.7 גבעת זאב -פקוח מגרסה

 25.7,  11.7 חליםר -פקוח מגרסה

 20.7,  12.7 נילי -איתור מגרסה

 עלי זהב -פקוח מגרסה
12.7  ,14.7  ,

26.7  ,28.7 

 13.7 את מעלה אפרים -איתור מפגע סביבתי

 13.7 משואה -נטור פחי מחזור

 13.7 פצאל -נטור פחי מחזור

 13.7 מעלה אפרים. -פקוח מגרסה

 13.7 פקוח תובלן

 14.7 סלעית -סיור סביבתי

 15.7 סיור אתר בניה עם חזי.

 19.7 אוולטרייד -סיור הכרות

 26.7,  19.7 אלקנה -פקוח מגרסה

 20.7 א.ת. מעלה אפרים. -פקוח מפעלים

 27.7 עדי -פגישה עם מהנדסת אלפי מנשה

 27.7 אלפי מנשה -פגשה לצבת מגרסה

 27.7 קרית נטפים -פקוח מגרסה

 27.7 הגיא, עמנואל -פקוח מפעל בטון

 27.7 שערי תקווה -תיעוד מפגע סביבתי

 28.7 עץ אפרים -איתור מגרסה

 28.7 אלקנה -סיור עצים

 29.7 מ.א שומרון -סיור מחצבות בשומרון
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  חינוך סביבתי וקהילה 

 , שומרון1.7 סיור באבני חפץ, התנעת מיזם פרק ג לשנת תשפ"א, קול קורא תלת שנתי.

שניר הראל, בנושא תהליך הסמכה לבית ספר ירוק,  -ין בעפרה, פגישה עם מנהל בי"סביקור בבית ספר נחלת בנימ

 בחינת הפעולות שנעשו עד כה במסגרת תהליך ההסמכה.

, מטה 1.7

 בנימין

 2020פגישת ועדת היגוי סקר טבע קול קורא סביבטבע 
, בקעת 1.7

 הירדן

 5.7 ועידה ארצית לחינוך ומשבר האקלים

 , שומרון5.7 בנושא גינה אקולוגית בשמיטה, במסגרת ביצוע פרק ב קול קורא תלת שנתי לשנת תשפ"ב מפגש הכשרה לגננות

 מפגש ליווי גננת גן אלונים, יקיר, במסגרת ביצוע פרק ב קול קורא תלת שנתי לשנת תשפ"ב
 , שומרון6.7

 סיור בחרמש, התנעת מיזם פרק ג לשנת תשפ"א, קול קורא תלת שנתי.

 , שומרון11.7 גינות סיפור )ברוכין פדואל, לשם( שנתמכו ע"י קרן האיגוד סיור בשלוש

 14.7 יום עיון בנושא מגוון מינים ומדע אזרחי

 פגישה עם ועדי הישובים של גוש אדומים בנושא 'מרחב ביוספרי'
, מטה 14.7

 בנימין

 שומרון, 15.7 סיור במגדלים, התנעת מיזם פרק ג לשנת תשפ"א, קול קורא תלת שנתי.

 פגישת הערכות לביצוע קול קורא דו שנתי במעלה אפרים עם רונית מנהלת מח' חינוך
, מעלה 26.7

 אפרים

 סיור בקדומים לקראת ביצוע פרק ב קול קורא תלת שנתי לשנת תש"ף ותשפ"א
29.7 ,

 קדומים

 שוטף ליווי הרשויות בביצוע קולות קוראים ובתיקונים לקולות קוראים

  פניות ציבור 

  
בוצע סיור  שפיכת עודפי עפר ופסולת בניין בנחל מודיעים

במקום ע"י 
מפקח 

האיגוד, 
נמצאו מפגעי 

 –פסות 
דוח  נשלח

 ופניה לרשות
בוצע סיור  מפגעי אבק מעבודות בניה בניצני רחל 

במקום על 
ידי פקח 
האיגוד 

המגרסה 
הוצאה 

מהמקום 
והועברו 

ליזם הנחיות 
למקרה 
שיחזור 

 לגרוס
מסיור  זורמים לנחל ממוצב תפוח שפכים
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במקום עולה 
כי במקום יש 

שפכים 
וקימת 
דגירת 

 -יתושים
נשלחה פניה 

למשרד 
 הבטחון 

הועברו  פניות על זיהום אויר בנילי ונעלה משריפות פלסטינאים 7
לטיפול 

 המנהא"ז
מסיור של  תושב שערי תקוה מבצע עבודות עפר בחצרו לטובת בניית

מפקח 
האיגוד 
עולה במקום 

כי התושב 
שפך את 

עודפי העפר 
מחוץ לשטחו 

לשטח 
ציבורי, 

נשלחה פניה 
 לרשות
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 2021 יליוממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 
 

 
 עדין  לאבק מרחףמערך הסביבה היממתי  חריגות ונמדד לאי ליוחודש ב

PM10 (130 מק"ג/מ"ק.) 
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  2021אפריל דש בחואיכות אוויר ביו"ש 
 מערכת ניטור אוויר ארצית( -)ע"פ תחנות אריאל, גוש עציון ומודיעין של מנ"א 

 

 
 

  
 

טובה יחסית. בתחנת מודיעין הייתה אפריל אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
של חומר חלקיקי עדין והשנייה מערך הסביבה  בריכוז נמדדו שתי  חריגות נמוכות: אחת

(. בתחנת גוש עציון זמינות נתוני מדידת ריכוזי חומר 1השמונה שעתי לאוזון )ראה תרשים 
 ולהן לא מוצגים בתרשימים. 60%חלקיקי עדין הייתה 
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 המזהמים )מזהמי אוויר(:

          
NOx -  שעתי החצי מערך הסביבהיים כאחוז הוצגו ריכוזים מרב 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 הסביבהזים ממוצעים חודשיים כאחוז מהוצגו ריכו 2בתרשים          

 

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 ם כאחוזממוצעים חודשיי ריכוזים                
 

 הערות:
 
 ניטור אווירבתחנות אפריל שנמדדו בחודש  בינוניים-נמוכיםהנם  אריאל תשנמדדו בתחנ NOx י ערכ -

 -בינוניים ובתחנת     גוש עציון  –בתחנת  מודיעין  ,)"תחנות הניטור" להלן( הפרוסות  ברחבי הארץ
 בין הנמוכים. 

 

שנמדדו בחודש  בינוניים-נמוכיםהנם שנמדדו בתחנת אריאל   ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
בימי אובך נמדדה חריגה אחת בריכוז של  בין הגבוהים. -ובתחנת מודיעין , בתחנות הניטוראפריל 

ריכוזי  בתחנת גוש עציון זמינות נתוני מדידת. ( 1חומר חלקיקי עדין בתחנת מודיעין )ראה תרשים 
 להן לא מוצגים בתרשימים.ו 60%ה חומר חלקיקי עדין היית

 

בתחנת  ,בתחנות הניטור אפרילאריאל הינם בינוניים שנמדדו בחודש  שנמדדו בתחנת  O3 ערכי  -
בין הגבוהים. בתחנת מודיעין נמדדה חריגה אחת  -גוש עציון  גבוהים ובתחנת-בינוניים - מודיעין

 מערך הסביבה השמונה שעתי לאוזון.

 

 

 
טובה יחסית. בתחנת מודיעין הייתה אפריל אוויר ביו"ש בחודש הות ע"פ ממצאי מנ"א איכ

של חומר חלקיקי עדין והשנייה מערך הסביבה  נמדדו שתי  חריגות נמוכות: אחת בריכוז
(. בתחנת גוש עציון זמינות נתוני מדידת ריכוזי חומר 1השמונה שעתי לאוזון )ראה תרשים 

 תרשימים.ולהן לא מוצגים ב 60%חלקיקי עדין הייתה 
 

                       
 
 

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


