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 2020 נובמבר חודשבסיכום פעילות 

 
 

 מנהלה  
/ הערות

  תאריך

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 4.11 הערכות מקצועית עם היו"ר ] רפול[ 

 11.11 נחשון הנדסה  –סיור והזמנת עבודה עם מנהל פרויקט הבניה ] משרדים[ 

  zoom-- 17.11 נהלי איגודיםהערכות בנושא סייבר מ 

 17.11 ישיבת צוות 

 19.11 שינוי בתקנון -מו"פ מזרח  -אסיפת עמותה

 23.11 פרידה מהילה  –פורום מנהלי איגודים: סיור ומפגש גליל מערבי 

 שוטף הערכות חדשה לתשלומים באמצעות מס"ב [ 

 29.11 גישור קולחי השומרון ] תביעה ייצוגית[ 

  כנסים / השתלמויות  

 5.11 הגשת עתירה כנגד אס"פ רימונים  –] מועצה , רגבים , ירוק עכשיו [ -  zoomכנס ב

של  N&R-SR1-2020הדירוג הבינלאומי למוכנות מדינות העולם לתקלה גרעינית או רדיולוגית   אינדקס דירוג 

 התייחסות לאסונות מחומ"ס  -הפורום
10.11 

 10.11 קמינים -עם המשרד להגנ"ס  / כנס ישיבה

 24/11 עם אגף איכות אויר ] צור גלין[  -ריביזיה לתקן קמינים

 24.11 כנס "שריפות פסולת פלסטיק חקלאית ישראל ירוקההשתתפות ב

 25.11 ישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל

  דיונים/ סיורים  

 1.11 לונות נגד מפעל טיירק א.ת. שח"ק דיון עם מנכ"ל מ.א. שומרון יו"ר חיננית  ונוספים בענין הת

 9.11.20 סיור עם המנכל עמאל עסאד , א.ת. שחק בטיירק 

 16.11 א.ת. עמנואל יזמים ומחוז  מרכז איצ'ה עוזיאל וחזייוניברב סיור מפעל פסולת 

 11.11 סיור באתר המתוכנן לאס"פ ראמון עם ירוק עכשיו ורגבים 

 11.11 מול המשרד  וני הטובהשומר -: דנה גבאי 2030פסולת 

 12.11 סיור בגין תלונות ריח טובלן 

 16.11 סיור לבדיקת ריחות טופ א.ת. אריאל 



 לאיכות  הסביבה  שומרוןאיגוד ערים          
 , 40700מיקוד   4013ת.ד.  71רח' נחשונים אריאל,     

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

בהשתתפות:יוסי דגן ,אמיתי רויטמן,איצ'ה מאיר,אלחנן מ.א. שומרון  פגישה בנושא קמינים עצים -שיחת זום 

 ,יהונתן לנגה
18.11 

 29.11 חוק עזר שפכי תעשיה -רא , ניצן ויעל עם עו"ד שירי שפי -חוק עזר שפכי תעשיה 

 30.11 סיור תלונה ביוב בית אריה 

  תיכנון סביבתי 

 9.11 כפר אדומים 1008היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 שוטף מעקב אחר טיפול בשפיכת עודפי עפר מתתיהו 

 12.11 ערביושומרון בנודע להסברה וניטור בעקבות גילוי קדחת הנילוס המאריה פניה לבית 

 22.11 אלון 607היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 22.11 ך סביבתי א"ת דיר שארףמחו"ד למס

 23.11 מצפה יריחו 1018/1היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 24.11 א"ת שילה EMSלקליטת מפעל  תהתייחסו

 29.11 בריכת בקעות ועדת איכה"ס מנא"ז 60/1124התיחסות לתוכנית 

  ומחזור פסולת מוצקה  

 משואה וקומפוסט אור .ק,סיור פקוח טובלן 
5,11,17,23.1

1 

 מזיקים

 5,8.11 ניטור נמלת אש משתלה כפר אדומים

 17.11 ניטור נמלת אש משתלה זר ארביב מושב תומר

  תעשיה ורישוי עסקים 

 29.11, 2.11 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 25.11, 4.11 ת אקו מדיקל באזור התעשייה מעלה אפריםביקורות במפעלים חבר

 4.11 פיקוח על העסק איטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים,  וביקורת באתר גריטה אימ

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

 25.11, 4.11 מפעל ביודיזל באזה"ת מעלה אפרים לא פועל, סגור )נעול(

 2.11 , פיקוח על העסק.קראוס תעשיות באזור התעשייה אריאל מערבביקורת במפעל 

 26.11 בנגריית החרשיה באזור התעשייה שער בנימין במסגרת טיפול בבקשה לרישיון עסק. הבקשה אושרה.ביקורת 

 29.11 אחדות באזור התעשייה אריאל מערב: טיפול בבקשה לרישיון עסקביקורת במפעל 

 29.11 במפעל א.ב.פ. הנדסת כימיה ואוורור באזור התעשייה ברקן.ביקורת 

 24.11 השתתפות בוועדת אכלוס פארק שח"ק. אושרה קליטת מפעל לעיבוד מתכת

 30.11 ביקור במפעל בטון חב' אורן תעשיות בטון בעיר מודיעין עילית
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  שפכי תעשיה 

 22.11 תקין.  ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פועל באופן

, 12.11, 2.11  מקומי חלשביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן גרמה לריח 

29.11 

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 16.11 על חומ"ס, פיקוח 4, פצאל 2, פצאל 2, עטרה 1ביקורות בקידוחי מים של מקורות בבקעת הירדן: עטרה 

 18.11 של חברות עמיר ומשביר לחקלאי, פיקוח על חומ"ס ביקורות במחסני חומרי הדברה בבקעת הירדן

 23.11 , תפוח ואריאל, פיקוח על חומ"ס2, קדומים 1ביקורות בקידוחי מים של מקורות בשומרון: קרני שומרון, קדומים 

 24.11 וח על חומ"ס, פיקריאקטיב בפארק תעשיות שח"קביקורת במפעל 

 25.11 ביקורת במחסן חומרי הדברה של חב' הגרעין במושב פצאל, פיקוח על חומ"ס

 18.11 ביקור במתקן להכלרת קולחי בקעת הירדן ליד מושב נערן, פיקוח על חומ"ס

  

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, חרום, תרגילים

 3.11 לה (קצף בשוחה  חיבור עמנואל לנחל קנה ) מי שטיפה מוטו

 8.11 זרימת ביוב אל בירה ציר הזבל מבית מטבחיים  ) טופל בעזרת קמת איכות הסביבה (

 17.11 משטח קומפוסט פיראטי ליד מחולה זבל בקר

 23.11 משטח פיראטי של זבל לולים פצאיל סיור עם פקח סביבה חקלאית המשרד להגנת הסביבה

 9.11 פל על ידי המועצה אזורית שומרון (עץ אפריים זרימת ביוב משוחה ציבורית )טו

 30.11 . סגירה והנחיות לטיפול לת בקרני שומרון מעורבות של אסבסטוכשריפה במ

  איכות אויר                    

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

 בהמשך המסמך. נובמברף ניטור אבק מרחף עדין בחודש לאיגוד. גר
 שוטף

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

 .בספטמברהוכן דו"ח של חודש 
30.11 

 5.11 באזור התעשייה ברקן MTIפיקוח על דיגום בארובות במפעל 

 8-11.11 ימים 4ום בארובות מפעל קראוס תעשיות באזור התעשייה אריאל מערב. הדיגום נימשך פיקוח על דיג

  מחצבות 

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

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

 17.11 ה. דו"ח הביקורת פורסם באתר ניטורית.ביקורת במחצבת הנסון נחל רב
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  פיקוח סביבתי

 1.11 עינב -איתור מגרסה

 1.11 אלון מורה -פגישה להצבת מגרסה

 18.11, 1.11 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 2.11 ריחן -פיקוח מגרסה

 3.11 ברוכין -פיקוח מגרסה

 3.11 טלמון )טיילת( -פגישה להצבת מגרסה

 3.11 בירה-פסגות/אל -תחנת מעברפיקוח 

 8.11 נמלת האש, כפר אדומים -סיור איתור מזיקים

 8.11 קריית נטפים -פגישה להצבת מגרסה

 8.11,29.11 אלקנה, כפר אבות -פיקוח מגרסה

 8.11,29.11 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 10.11,30.11 בית אריה -פיקוח מגרסה

 עופרים -פיקוח מגרסה
10.11,22.11 

,30.11 

 10.11,22.11 טלמון -פיקוח מגרסה

 11.11,23.11 מעלה אפרים -פיקוח מגרסה

 11.11,23.11 א.ת. מעלה אפרים -פיקוח סביבתי

 16.11 בטון הגיא, עמנואל -פיקוח מפעל

 18.11 הר ברכה -איתור מגרסה ללא היתר

 22.11 ברוכין, וליד חסן  -אישור מסלעות

 22.11 נילי -פגישה להצבת מגרסה

 23.11 ביקורת מפעל ביודיזל, מעלה אפרים

 23.11 הר ברכה -פיקוח מגרסה

 24.11 ביקורת תחנת מעבר לפסולת בבנייה קרני שומרון

 24.11 אלפי מנשה -פגישה להצבת מגרסה

 24.11 ענב -פיקוח מגרסה

 24.11 קריית נטפים -פיקוח מגרסה

 29.11 טופ הנגב, אריאל -פיקוח מגרסה

 29.11 אבן עמי, אריאל -וח מגרסהפיק

 30.11 מודיעין עילית, דחפורי הבקעה -פיקוח מגרסה

  חינוך סביבתי וקהילה 

 1.11 פניה למנכ"לי הרשויות המקומיות -טיפול בקול קורא סביבטבע

 , אריאל1.11 פגישה טלפונית עם ינה ממרכז גוונים אריאל בנושא פעילות הסברה במסגרת קרן האיגוד
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 18.11, 3.11 תתפות בפורום רכזי חינוך ארציהש

 3.11 ועדת בחינה לאלון פיירמו, איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה

( עם רוית מנהלת ספריות מועצה אזורית שומרון, , עינב, שבי שומרוןלשם)ברוכין, פדואל, סיור פרוייקט גינות סיפור 

 פעילות במסגרת קרן האיגוד

4.11 ,16.11 ,

 רוןמ.א. שומ

-פגישה )זום( עם איריס מנהלת גני ילדים באורנית בנושא הנעת ביצוע פרק ב קול קורא תלת שנתי לשנים תש"ף

 תשפ"א
 , אורנית9.11

-פגישה )זום( עם שרי מנהלת אשכול פיס מודיעין עילית בנושא ביצוע פרק ב קול קורא תלת שנתי לשנים תש"ף

 תשפ"א

10.11 ,

מודיעין 

 עילית

( עם מירה מור מנהלת מח' חינוך אורנית, זוהר מנהלת מתנ"ס אורנית ונציגי קבוצת פעילים באורנית פגישה )זום

 בנושא התקדמות ביצוע פרק ג קול קורא תלת שנתי לשנת תש"ף

11.11 ,

 אורנית

ית פגישה )זום( עם מירה מור מנהלת מח' חינוך אורנית ונורית פיטוסי מנהלת בי"ס בנושא הנעת ביצוע הסמכה לב

 ספר ירוק פרק א קול קורא תלת שנתי לשנת תש"ף

12.11 ,

 אורנית

 24.11 מפגש רכזות חינוך מחוז ירושלים )זום(

 שותף מעקב אחר ביצוע קול קורא תלת שנתי

  פניות ציבור 

3,11,12,15,1 תלונות ריח מושב פצאל
6,19,24,28.1

11 
 4,5,16,22.11 תלונות ריח מתחם המועצה

  
הפניה  ותי מתמשך הנגרם מהמט"ש בנחליאלמפגע בריא

הופנתה 
לרשות 
שנתנה 
תשובה 

 מפורטת 
 -מבדיקה אבק מגריסה כתוצאה מבניה משתלה ליד אלפי מנשה

האזור לא 
שייך לתחומי 

האיגוד, 
הפניה 

החזרה 
 למחוז מרכז

הפניה  תלונה  על זיהום אויר מבניה בבית אריה
הופנתה 

לרשות עם 
הנחיות 
למניעת 

מטרדים 
 בזמן בניה

התלונה  סכנת חיים בשל קרבה לאתר עבודה לאזורי מגורים בצופים
עוסקת 
בנושא 

בטיחותי ולא 
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בנושא 
סביבה.  

הפניה 
הוחזרה 

 למנה"אז 
בוצע ביקור  פסולת חקלאית מחוץ למושב רועי

רכז פסולת 
במקום פקח 
הרשות בודק 

מי בעל 
 המקום.

הועבר  ות באלפי מנשהפסולת בניין הפזורה לאורכם של מדרכות החדש
לטיפול 
הרשות 

שהבטיחה 
 לטפל בנושא

הועבר  בניית דיר לא חוקי הגורם למטרדים רבים בכפר תפוח
לרשות 

 ולוטרינר
פניה מיולי  פריצות ביוב במעלה שומרון

שהועברה 
אלינו כעת 

מהמנהל 
האזרחי. 

מעלה 
שומרון שייך 
כעת לתחום 

 -קרנ"ש
הפניה 

הועברה 
ליובלים 
 בשומרון

נשלח  לונה על זיהום בישוב שקד ממפעל טיירקת
למתלונן 

טופס מעקב 
ריח. 

בהמתנה 
לקבלת 

 הטפסים
האתר מחוץ  פסולת בכמות גבוהה באתר עין סוכות 

לתחומי 
האיגוד 

והועברה 
לטיפול 

המנהא"ז 
בנוסף 

תתואם 
פגישה עם 

רט"ג ונציג 
מ.א.בקעת 

 הירדן
הפניה  ריח ביוב ממאגר מים סמוך לנעמה

 הועברה
לאגודת 
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המים בקית 
הירדן 

מתשובה 
נמסר כי 

הנושא 
מטופל אך 
איננו תלוי 

 רק בהם
ניתנה  שאלות לגבי אחריות בנושא זיהום אויר מקמינים בטלמון

תשובה ע"י 
מנכ"ל 

האיגוד כי 
האחריות 
הינה של 

הרשות אך 
ניתן לשתף 
 עמנו פעולה
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 2020 ברמנובבחודש ממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי 
 

 

 
 

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

 

 
 

 
 

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

 חריגות )ראה תרשימים(. 2 -ובתחנת מודיעין 
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 יר(:המזהמים )מזהמי אוו
          
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 הסביבה הוצגו ריכוזים מרביים כאחוז 1אוזון, בתרשים 
 השמונה שעתי. ערך הסביבההוצגו ריכוזים ממוצעים חודשיים כאחוז מ 2בתרשים          

 

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

 היממתי. ערך הסביבהמ ממוצעים חודשיים כאחוז ריכוזים                
 

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

 בינוניים.  -וכיםנמ -ומודיעין ת אריאל  ובתחנ)"תחנות הניטור" להלן(,  הפרוסות  ברחבי הארץ

 

שנמדדו בחודש  בינוניים-הנם נמוכיםשנמדדו בתחנת אריאל   ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
 לא נמדדו חריגות. .בין הגבוהים -, בתחנות גוש עציון ומודיעין בתחנות הניטור ספטמבר

 

 נות הניטור,בתח ספטמברשנמדדו בחודש  בינוניים-אריאל הינם נמוכים שנמדדו בתחנת  O3 ערכי  -
בתחנות מודיעין וגוש עציון נמדדו חריגות מערך השמונה בין הגבוהים.  -בתחנות מודיעין וגוש עציון 

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

. בתחנות מודיעין טובה יחסיתהייתה ספטמבר אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
וגוש עציון נמדדו חריגות מערך השמונה שעתי לאוזון: בתחנת גוש עציון נמדדה חריגה אחת 

 חריגות )ראה תרשימים(. 2 -ובתחנת מודיעין 
 
 

                              
 
 

 נהל תחום תעשיות וחומ"ס, מהכין:     ד"ר וסילי רודסקי                                                      
 
 
 


