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25 שנה להקמת האיגוד
להקמת  יובל  חצי  מציינים  אנו  אלה  בימים 
האיגוד וזו ההזדמנות להעלות על נס את זכרו 
שנרתם  אריאל  עירית  ראש  ז“ל,  נחמן  רון  של 
לנושא ולרעיון והביא את שאר ראשי הרשויות 
להקמת  הסכם  על  לחתימה   1992 בשנת 
על  לשמירה  הדרוש  ככל  “לפעול,  האיגוד 
סביבתיים  מפגעים  ולמניעת  הסביבה  איכות 

בתחום האיגוד“ (מתוך צו האיגוד).

דבר המנכ“ל:
שמח לפתוח את המידעון הראשון של האיגוד. תהיה זו דרך נוספת להגברת הקשר עם תושבי 15 

הרשויות שבאיגוד, ללמוד על פעילותנו  ולקבל הצעות ורעיונות. 
בימים אלה מתווסף לצוות האיגוד מפקח סביבתי וכך תחום הפיקוח והאכיפה מצטרף לתחומי 
העשייה הוותיקים באיגוד: תכנון סביבתי, תעשיה וחומ“ס, חינוך וקהילה, טיפול בשפכים, פסולת 

ומיחזור, קרינה, סביבה חקלאית ומינהל סביבתי.
נאחל לעצמנו לעמוד באתגרים ולפעול על פי החזון של האיגוד לקידום ההתיישבות הישראלית 

בבנימין, בשומרון ובבקעת הירדן למציאות של חיים ברי קיימא ושמירת הסביבה לנו ולדורות הבאים 
ומציאת פתרונות למטרדים הסביבתיים הנגרמים כתוצאה מהמציאות הגיאופוליטית באזור.

איצ׳ה מאיר, מנכ“ל האיגוד

1994 - עם השר יוסי שריד ז“ל ורון נחמן ז“ל 

דבר היו“ר:
המקומיות.  ברשויות  הפעילות  את  השכם  על  טפיחה  עם  לסכם  ניתן  לאיגוד,  יובל  חצי  במלאת 
עמידה על עקרונות הגנת הסביבה ושמירה על אורח חיים מקיים בקהילות שלנו מהווים נדבך חשוב 
להתיישבות קבע באזור. הצוות הקטן של האיגוד משרת בנאמנות את 15 הרשויות המקומיות למען 

הסביבה ועל כך עלינו להוקיר טובה להם ולכל העוסקים במלאכה.

 שלומי לנגר, ראש מ.מ. אורנית ויו“ר האיגוד

בבנימין, בשומרון ובבקעת הירדן למציאות של חיים ברי קיימא ושמירת הסביבה לנו ולדורות הבאים 

מנכ“ל האיגוד

 שומרוןאיגוד ערים לאיכות הסביבה
עלית מודיעין   • זאב  גבעת   • אריה  בית   • אל  בית   • אריאל   • אלקנה   • מנשה  אלפי   • אורנית 
שומרון   • בנימין  מטה   • הירדן  בקעת   • שומרון  קרני   • קדומים   • עמנואל   • אפרים  מעלה 

מפעילות האיגוד
מיחזור פסולת - כל 15 הרשויות המקומיות באיגוד פועלות למיחזור הפסולת לסוגיה. גם ברשויות בהן עדיין יש עיכובים באיסוף 

פסולת האריזות באמצעות תמי“ר, האיגוד מסייע למציאת פתרונות בהקדם.

איכות אויר 
תחנת הניטור של מנ״א - מערך ניטור אויר ארצי של המשרד להגנת הסביבה המוצבת 
באיגוד (באריאל) פועלת באופן רציף ומנטרת את המזהמים הבאים: חלקיקים נשימים 

.(N, NOX, NO2) ותחמוצות חנקן (O3) אוזון ,(pm10) עדינים

איכות האויר בשומרון מושפעת בעיקר מהמקורות הבאים:

•  מקורות טבעיים כמו סופות אבק.
•  מקורות זיהום הנגרמים ע“י האדם (אנטרופוגניים) כמו זיהום מכלי רכב, זיהום 

    אויר משריפת פסולת ומפחמות.

•  זיהום אויר מתעשיה ומעבודות פיתוח ובניה.

מידי חודש אנו מפרסמים דו“ח הן של ריכוז הממוצעים החודשיים של מזהמי האויר 
באזור כ-% מערכי הסביבה (כדוגמת הגרף המצ“ב) וכן של הריכוזים המירביים. באופן 

כללי איכות האויר הנמדדת באריאל מהטובות בארץ.

תחנת ניטור אויר באיגוד

דו“ח חוק האריזות רשויות איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון
עדכון 8.2017 (הנתונים מתוך דו“ח תמיר)

ריכוזים ממוצעים חודשיים של מזהמי אויר כאחוזים מערכי הסביבה

בתעשייה
אנו פועלים ב-8 אזורי תעשיה וב-11 אזורי מלאכה ומפקחים על המפעל כבר 

עם קליטתו בשלבי הרישוי ומבצעים פיקוח וניטור לאורך כל השנה. 
הפעם נתייחס לעובדה שבאזורנו ישנם מפעלי מיחזור רבים. הליווי הצמוד 

של עובדי האיגוד מאפשר קליטת מפעלי מיחזור תוך צימצום למינימום של 
המפגעים הפוטנציאלים מהם. יחד עם הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה 

הנוגעים בדבר הוקמו מפעלים רבים הממחזרים חומרים ומשיבים אותם 
כחומרי גלם למשק.

לדוגמא:
מפעל יורופל - למיחזור פסולת פלסטיק.• 
מפעל אולטרייד - מיחזור פסולת אלקטרונית.• 
עופרטקס - מיחזור פסולת טקסטיל.• 
זלצר - מיחזור פסולת מתכות.• 
גרין-אויל - מיחזור שמנים מינרליים משומשים.• 
ריאקטיב - מיחזור פחם פעיל משומש.• 
טיירק - מיחזור צמיגים.• 
באגיס - מפעל למיחזור פלסטיק וקל קר.• 
ביודיזל - מפעל למיחזור פסדי עופות.• 
גל שמנים - מיחזור שומן מבקר.• 
מיחזור מתכות עדינות ופסולת אלקטרונית.• 
2 מפעלי קומפוסט - קומפוסט אור מבוצות ממטשי״ם וקומפוסט משואה מפסולת אורגנית.• 

מסכמים שנה בחינוך הסביבתי 

פעילות חינוך
אנחנו באיגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון מאמינים כי הדרך לשמירה 
על הסביבה עוברת דרך פעולות חינוך והסברה במוסדות חינוך ובעבודה 

עם הקהילות. זו הדרך להבטיח כי בעתיד שמירה על הסביבה תהייה חלק 
טבעי מאורח החיים שלנו.

 
השתלמות גננות במטה בנימין

ההשתלמות התקיימה בשנת תשע“ז בהנחיית המדריכה הסביבתית תהילה כהן. 20 גננות ממטה בנימין למדו במהלך השנה כיצד 
לקיים בגן הילדים אורח חיים בר-קיימא: לחסוך במשאבים, ליצור בשימוש חוזר, למיין פסולת למחזור, להקים גינה אקולוגית בחצר 

הגן, לשמור על מגוון המינים ועוד. ההשתלמות התקיימה במסגרת תכנית משולבת למשרד להגנת הסביבה ולמשרד החינוך.

הקמת חצר קיימות
במסגרת תמיכה של המשרד להגנת הסביבה 15 גנים ממטה בנימין ו-7 גנים מקרני שומרון הקימו חצר קיימות וערכו פעילות ללימוד 
אורח חיים ירוק בחצר. בחצר הוקמה גינה אקולוגית, נערכה תצפית במגוון המינים, תוספת קישוטים לחצר שנעשו תוך שימוש חוזר 

בחומרים, הילדים אספו פסולת למחזור ועוד...

חקר ושמירה על מגוון המינים
הגן.  בחצר  המינים  מגוון  את  השנה  חקרו  באורנית  ילדים  גני  שבעה 
הפעילות כללה הקמת גינות מזמנות לבעלי חיים וזריעת גינת פרחי בר 
השנה  במהלך  ועקבו  צפו  הילדים  בחצר.  המינים  מגוון  את  שהעשירו 
במתרחש בחצר, תיעדו, חקרו ולמדו כמה חשוב לשמור על מגוון המינים.

 
גינה אקולוגית 

הוקמה בארבעה בתי ספר בשומרון. התלמידים למדו באמצעות הגינה 
כיצד לחסוך במים, כיצד להפחית פסולת, כמה חשוב לשמור על מגוון 
המינים, כיצד לגדל אוכל מזין ובריא. בנוסף המשיכו לפעול בשומרון 20 
גינות בגני ילדים ובמודיעין עילית 20 גינות בגני ילדים. פעולות אלו נעשו 

בתמיכת המשרד להגנת הסביבה.
בישיבת השומרון החלו התלמידים בעבודות פיתוח החצר והפיכתה לגינה אקולוגית באחריות התלמידים.

בתי הספר של קדומים ערכו השנה פעילות בנושא שמירה על שטחים פתוחים, את הפעילות הפעילו מדריכי מחו״ה שומרון של 
רט”ג. התלמידים יצאו לסיורים בשטחים הפתוחים המצויים בינות לשכונות המגורים בקדומים, למדו והכירו את מגוון המינים ואת 

חשיבות השטחים.

נאבקים בלישמניה
9 מליון ₪ לפעילות שתצמצם את הנגיעות של המחלה. אושרו תוכניות העבודה  בהתאם להחלטת הממשלה תינתן תמיכה של 
להרחקת שפני הסלע מהיישובים במועצות הבאות: אורנית, אלפי מנשה, אלקנה, בית אריה-עופרים, מ.א. שומרון, מ.א. מטה בנימין, 
מעלה אפרים וקרני שומרון. בחלק מהרשויות כבר החלו בפעולות פיזיות להרחקת מצבורי הסלעים המהווים בתי גידול לשפנים 
שהם חיית המאגר של הטפיל (לישמניאזיס טרופיקה) המועבר ע“י “זבוב החול“ (פלבוטומוס) וכאשר הנקבה הנגועה עוקצת את 

האדם הדבר מביא להידבקות במחלה והיווצרות כיב.
המשרד להגנת הסביבה מוביל מהלך לביצוע עבודות בישובים בהם היתה נגיעות של המחלה, הרשויות הכינו תוכניות הנדסיות 

במסגרת התקציב המיוחד שהועמד לכך. האיגוד מסייע בקידום הפעולות ובפיקוח על ביצועם.

מטרדים חוצי גבולות 
המאבקים שניהלנו בשנה החולפת כנגד טרור סביבתי, מטרדים ופגיעות קשות בחי, בצומח, בקרקע, בנחלים ובסביבה היישובית 
ונזק  ויוצרים מטרד  בוערים  עדיין  ליישובים  ובסמוך  לכפרים הפלסטינאים  מוגבלות. עשרות אתרי פסולת סביב  הביאו לתוצאות 
בריאותי לתושבים רבים. (לדוגמא - ליד איתמר, יצהר, עפרה, בית אל באזור ההר, צופים, קרני שומרון, נילי, מודיעין עילית וטלמון 
במערב בנימין והשומרון ועוד). נעשים מאמצים רבים להביא לחיסול המטמנות הבוערות ובסיוע מאבק ציבורי סוחף החלה פעילות 
בנושא זה בוועדות הכנסת, במשרד להגנת הסביבה ובמנהל האזרחי. מיפוי האתרים הבוערים ע“י האיגוד יעודכן בקרוב וישמש כלי 

מרכזי לפתרון במרחב כולו.
לזהם  נלווים העשויים  אישורים להקמת מפעלים  באופן תמוה  קיבלה  טריפי מדרום לעפרה אשר  כנגד מחצבת  נמשיך במאבק 

ולפגוע בסביבה ובתושבים באזור.
בתחום הזיהום בביוב של נחלי ההר, אסור שהנושא הזה ירד מסדר היום הציבורי! העברנו הצעות להקמת מט“ש לגורמים שונים 
בארץ ובחו“ל שיאגום ויטפל בביוב הגולמי הזורם לצידי כביש 60 בוואדי חרמיה ומגיע מאזור ביר זית, מחנה ג׳ילזון וכפרים נוספים 

בהרי בנימין.
דו“ח מבקר המדינה בנושא ”זיהומי מים בין מדינת ישראל לשטחי יו“ש ורצועת עזה“ שפורסם בחודש מאי השנה הציף את הנושא. 

לדיון בוועדת ביקורת המדינה הגשנו מסמך עמדה המובא כאן.

הנדון - תגובת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון לממצא דו“ח המבקר:
זיהומי מים בין מדינת ישראל לשטחי יו“ש ועזה

תמונות מהעבר

1996 - ביקור השר רפאל 

איתן (רפול) ז"ל באיגוד 

1992 - קביעת מזוזה במשרד 

הראשון

2001 - ביקור השר צחי הנגבי באיגוד

2009 - בסיור עם השר גלעד ארדן 

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון  
רחוב הנחשונים 71 ת.ד 4013 אריאל 4070006 

טל: 03-9367135  |  פקס: 03-9367136
shomron@enviosh.org.il

www.enviosh.org.il/shomron
פפפחפשו אותנו גם ב- פפפ  


