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 2020 דצמבר חודשבסיכום פעילות 

 
 

 מנהלה  
/ הערות

  תאריך

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף סדרי עבודה במסגרת הנחיות קורונה 

 29.12,.1.12 ת צוות וישיב

 ףשוט הכנת תקציב איגוד , הכנת תקציב קולחי השומרון

 שוטף בג"ץ אס"פ רימונים הכנת תגובת משיבים לעתירה 

 3.12 וובינר דווח שכר לאוצר ] גבי[ 

 20.12 ועדת בחינה למכרז מ. תחום תיכנון

 21.12 ועדת כספים 

הסברה ,מתקן לשריפת פסולת  –, מכרז פנימי למ. תחום תיכנון ,נזקי קמינים  2021תקציב : מליאת מועצת האיגוד 
 עמדתנו .  –] השבה[ בשומרוני הטוב 

 חבת תחום חינוך כולל תחום  "קיימות" הר
 

21.12 

 22.12 חלוקת החיובים בין הישובים השותפים בתאגיד -עם עמרם לסרי רמי אורפז  ויוסי פינץ קולחי: 

 23.12 דיון מנכלי איגודים : סייבר ושונות 

 28.12 דירקטוריון קולחי השומרון 

 28.12 סייבר הגנת -מפגש זום של מנכלי איגודים עם יוסי שביט 

 28.12 מו"פ מזרח -ישיבת ועד מנהל

  כנסים / השתלמויות  

 ימים 3 רישוי עסקים קפקחי איכות הסביבה לפי חו השתתפות בקורס הכשרת

  הדרכת מדריכות חלה"ט ] איצ'ה[             

  כפר אדומים סיור למציאת מיקום לתחנת ניטור עם לבנה קורדובה רונית ארגיל ונציג              
 

6.12 

7.12 

 21-23.12 השתתפות בקורס רישוי עסקים )יעל(

 28.12 (חזי)יום עיון קרינה  בזום 

 30.12 (חזי)יום רענון אסבסט 

 24.12 י.ע. במטה בנימין בנושא משרפת אדומים 

 30.12 פורום מנהלים 

  דיונים/ סיורים  
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 1.12 סיור ביוב בית אריה

 3.12 ה סיור שפכים נ. קנ

 4.12 הכנה מול ג. זאב בנושא זימון לשימוע ] מפג"ש גזם[ 

 7.12 סיור בכפר אדומים עם המשרד להגנת הסביבה הצבת תחנת ניטור )קמינים(

 8.12 יעל וחזי סיור בגד"ש נערן עם ועדת איכות סביבה הבקעה

 24.12 ותפים ונושאים מש היכרות–רטג עם משה מינץ +יעל כהן , מנהל המחוז באצל גיא 

 27.12 היכרות ונושאים על הפרק  -מ.הפנים -מרכזת רישוי עסקים במחוז יו"ש 

 31.12 סיור במט"ש מעלה אפרים יעל וחזי

 27.12 בנושאי ב. הירדן  zoomדיון  –עם השרה גמליאל , דוד אלחייני ב. הירדן 

 31.12 עם צוות א"ע יהודה –פתרונות לגזם  -קומפוסט אור  0דיון עם

 31.12 משרד להגה"ס -ראש אגף פסולת לאנרגיה  -עם   עודד נצר  -] השומרוני הטוב[ מסמך של דנה גבאי דיון על 

  תיכנון סביבתי 

 1.12 ישיבת מתכננים מחוז מרכז

 6.12 אריאל 49היתר בניה לבריכה מגרש 

 9.12 א"ת אריאל 127היתר בניה מגרש 

 20.12 מצפה יריחו 1024/2היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 20.12 כפר אדומים 404היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 21.12 מצפה יריחו 1020/3היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 22.12 מצפה יריחו 1022/2היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 22.12 נופי פרת 23היתר בניה מגרש 

 29.12 בדיקת מסמך סביבתי מתקן לטיפול בפסולת בנין קרנ"ש 

 30.12 משנה לאיכות סביבה )זום( תהשתתפות בוועד

 30.12 פגישה בנושא מתקן לטיפול בפסולת בנין יחד עם מתכנן קמ"ט איכ"ס

  שפכים 

במהלך כל  הכנת חשבונות ואגרת הון נחל קנה

 החודש

 שוטף ביקורות מתקנים 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 3,8,16,28.12 סיור פקוח טובלן ,ק אור, וק משואה

 מזיקים

 שוטף מעקב ניטורים: נמלת האש, פניות זבובים 
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  תעשיה ורישוי עסקים 

 28.12, 13.12 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 30.12, 9.12 ביקורות במפעלים חברת אקו מדיקל באזור התעשייה מעלה אפרים

 9.12 פיקוח על העסק אפרים,  ביקורת באתר גריטא אימו איטרנשינל באזה"ת מעלה

 30.12, 9.12 ביקורת בבית דפוס שושנת הירדן באזה"ת מעלה אפרים, פיקוח על העסק

 30.12, 9.12 מפעל ביודיזל באזה"ת מעלה אפרים לא פועל, סגור )נעול(

 17.12 ביקורת במסגריית אדם טים באזור התעשייה ברקן. העסק עובר לאזה"ת עמנואל

 22.12 ית ש.מ.ח. באזור התעייה מבוא חורון במסגרת טיפול בבקשה לרישיון עסק. הבקשה אושרה.ביקורת בנגרי

 21.12 ביקורת במפעל ספרי מטל באזה"ת ברקן, פיקוח על תעשייה

 22.12 ביקורת במסגריית ב.ג. אילנית באזה"ת מבוא חורון במסגרת טיפול בבקשה לרישיון עסק. הבקשה אושרה.

 23.12 שיפון פלוס באזה"ת שער בנימין במסגרת טיפול בבקשה לרישיון עסק. הבקשה אושרה. ביקורת במאפיית

  

  שפכי תעשיה 

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

 28.12, 13.12 ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן גרמה לריח מקומי חלש 

  

  )חומ"ס( ואסבסט םחומרים מסוכני 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 2.12 של מקורות, פיקוח על חומ"ס 5ביקורת בקידוח מים שבטין 

ביקורות בעסקי פארק תעשיות בר און: קרקעות נקיות ודולפין תעשיות חומרי ניקוי ובמפעל שמורי מוטולה 

 באזה"ת עמנואל, פיקוח על חומ"ס

2.12 

 3.12 ת במפעלי פארק תעשיות שח"ק: פילט אייר, א. שיצר ותעשיות בית אל , פיקוח על חומ"סביקורו

 6.12 באזור התעשייה שילה, פיקוח על חומ"ס EMSביקורת במפעל 

 8.12 ביקורת בתחנת מעבר וטיפול בפסולת חומ"ס פולקום ירוק בפארק תעשיות בר און, פיקוח על חומ"ס

 8.12 רני שומרון: ישראפוט,  פיברטק ויהלום תעשיות חומרי ניקוי, פיקוח על חומ"סביקורות במפעלי אזה"ת ק

 13.12 ביקורות במפעלי אזה"ת ברקן: זהבי הכרם, ניתוב ואורטגה, פיקוח על חומ"ס

 20.12 ביקורת במפעל שלייסנר תעשיות מתכת באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס

 21.12 פיקוח על חומ"סביקורת במפעל סלטי שמיר באזה"ת ברקן, 

 22.12 ביקורות במפעלים כל חן וא. א. טסה באזור התעשייה מבוא חורון, פיקוח על חומ"ס 
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 24.12 ביקורת במפעל אורן יורם אריזות באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס

 30.12 ביקורות במפעלים שי גרצ'יק וביצי כפר באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס

  

 יים וחומ"ס, חרום, תרגיליםאירועים סביבת

 8.12 סתימה במנהול בא.ת. קרני שומרון

 שוטף המשך טיפול ופקוח שריפת מכולת בקרני שומרון מעורבות של גג אסבסט

 10.12 א. ס. קבורת אלפי עופות נגועים שפעת העופות בלול של גלגל

  איכות אויר                    

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

 לאיגוד. גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש דצמבר בהמשך המסמך.
 שוטף

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

 בר.הוכן דו"ח של חודש אוקטו
29.12 

  מחצבות 

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

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

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

  פיקוח סביבתי

 1.12 ביודיזל, מעלה אפרים -פיקוח מפעל

 1.12 מעלה אפרים -פיקוח מגרסה

 1.12 קריית נטפים -פיקוח מגרסה

 6.12 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 6.12 ענב -פיקוח מגרסה

 30.12, 6.12 בירה-פסגות/אל -פיקוח תחנת מעבר

 7.12 עסקיםא' לחוק רישוי  28הכשרת המשרד להגנ"ס  להסמכה לפיקוח על פי סעיף 

 8.12 שפיכת עודפי עפר, סלעית -איתור מפגע סביבתי

 8.12 קרני שומרון -סיור בתחנת מעבר לפסולת בניין

 8.12 סלעית -איתור מגרסה ללא היתר

 27.12, 13.12 אריאל, אבן עמי -פיקוח מגרסה

 27.12, 13.12 אריאל, טופ הנגב -פיקוח מגרסה

 13.12 י עפר יו"ש, תחנת מעבר פסגותבטון הגיא, עודפ -ישיבה עם יעל

 14.12 מעלה אפרים -פיקוח מגרסה

 14.12 א.ת. מעלה אפרים  -פיקוח סביבתי

 16.12 בית אריה -פגישה להצבת מגרסה

 28.12, 16.12 בית אריה -פיקוח מגרסה

 16.12 טלמון  -פיקוח מגרסה
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 30.12, 20.12 אלקנה, כפר אבות -פיקוח מגרסה

 30.12, 20.12 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 27.12 עמנואל -פגישה להצבת מגרסה

 28.12 אלון מורה -פיקוח מגרסה

 28.12 עופרים -פיקוח מגרסה

 28.12 מודיעין עילית -פיקוח מגרסה

 30.12 י.בזלת, שער בנימין -פגישה להצבת מגרסה

  חינוך סביבתי וקהילה 

 21.12, 1.12 ה משותפת על השתלמות מקוונת לרכזי חינוך.חשיב -פגישת פורום רכזי חינוך ארצי )זום(

 6.12 פגישת עבודה עם שרון רוזנבלוט רכזת חינוך, איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה.

 שיקום מרחב נחל, הרצאות על מיזמי שיקום נחלים בנחל תבור, נחל נחל ציפורי ונחל שורק, מרכז ידע לאגני היקוות
16.12 ,

23.12 ,30.12 

 21.12 הצגת תחום קיימות בפני מליאת מועצת האיגוד

רכזת חינוך במחוז  -ועדת בחינת מיזמים במסגרת פרק ג, לשנת תשפ"א, קול קורא תלת שנתי. עם זרתהון דמוזה

 מנהלת מתנ"ס עמנואל. -מרכז, המשרד להגנת הסביבה, סמדר הרשקוביץ

22.12 ,

 עמנואל

 לשנים תש"ף ותשפ"א בקרני שומרון עם אהד זימרן מנהל מחלקת חינוך. הנעת ביצוע פרק ב, קול קורא תלת שנתי
, קרני 22.12

 שומרון

 28.12 יום עיון קרינה בלתי מייננת

 28.12 מפגש רכזות חינוך מחוז ירושלים עם מיה שליט רכזת חינוך מחוז ירושלים, המשרד להגנת הסביבה.

 29.12 עם איצ'ה מאיר ויעל מייזל. פגישה בנושא הרחבת העיסוק בתחום קיימות באיגוד,

 הנחיות לביצוע קול קורא תלת שנתי לשנים תש"ף תשפ"א עם חנן מגבעת זאב.
, גבעת 30.12

 זאב

 שוטף רשויות מקומיות 13-סיוע בביצוע קול קורא תלת שנתי ב

  פניות ציבור 

  
 נו הנחיות נית שאלות לגבי אחריות בנושא זיהום אויר מקמינים מתושבת מטה בנימין

ביקור  משאיות עם עדפי עפר מכסות שטח בסלעית
במקום , 

העברת מקל 
 –למועצה 

 עודפי עפר 
מכתב  ריחות רעים ממאגר המים בנעמה 

המלצה שלנו 
ל"מי בקעת 

הירדן" , 
המשך טיפול 

ע"י  רשות 
המים ומ. 

 הגנה"ס 
הועבר  קןבריכת ביוב אשר החלה להוציא ריחות לא נעימים בגבעה הצפונית בבר

לטיפול 
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 הרשות 
הפניה  המשך טיפול בתלונה על פסולת מחוץ למושב רועי

הועברה 
לטיפול 

 המנהא"ז
ניתנה  פנייה ושאלה בנושא זיהום אויר מקמין של שכן ברחלים

תשובה 
למתלונן 
ופנייתו 

הועברה 
לטיפול 
 הרשות

המגרסה  רעש ורעידות ממגרסה בעופרים
בפקוח 
 -האיגוד 

עובדת עפ"י 
נחיות. הה

הרעידות 
כתוצאה 
מחציבה 

 לצורך פיתוח
הפניה  זיהום אויר מקמין באזור גני ילדים במעלה לבונה 

הועברה 
לטיפול 

הרשות עם 
 הנחיות 

המידע נשלח  בקשה לחומר מידע והסברה בנושא קמינים מתושב מבא חורון
 לפונה

נהל מבטיפול  זאב שמואל בגבעת -חוסר ניקיון וטיפול בפסולת בשטחי ציבור בשכונת הר
 תחום פסולת
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 2020 דצמברממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 

 

 

 
 

  PM10בחודש דצמבר נמדדה חריגה אחת מערך הסביבה היממתי לאבק מרחף עדין 
 מק"ג/מ"ק(. סיבת החריגה לא ברורה 130)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

 2020 אוקטוברבחודש איכות אוויר ביו"ש 
 מערכת ניטור אוויר ארצית( -)ע"פ תחנות אריאל, גוש עציון ומודיעין של מנ"א 
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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 -, שקוטר חלקיקיו פחות מ)חלקיקים נשימים( חומר חלקיקי עדין.   
 הוצגו  2היממתי. בתרשים  ערך הסביבההוצגו ריכוזים מרביים כאחוז מ 1שים בתר               

 היממתי. ערך הסביבהמ ממוצעים חודשיים כאחוז ריכוזים                
 

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

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

 

שנמדדו  בינונייםהנם  , מודיעין וגוש עציוןת אריאל ושנמדדו בתחנ ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
 .בתחנות הניטור אוקטוברבחודש 

 

בתחנות  בתחנות הניטור, אוקטובר שנמדדו בחודש בינונייםאריאל הינם  שנמדדו בתחנת  O3 ערכי  -
מערך השמונה שעתי לאוזון  ה אחתחריג הבתחנת מודיעין נמדדבין הגבוהים.  -מודיעין וגוש עציון 

 )ראה תרשימים(.
 
 
 

טובה יחסית. בתחנת מודיעין הייתה אוקטובר אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
 )ראה תרשימים(. נמדדה חריגה אחת מערך השמונה שעתי לאוזון
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