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 2021 פברואר חודשבסיכום פעילות 

 
 

 מנהלה  
 /הערות

  תאריך

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שןטף  , פסולת חקלאית ,  21] יתרות[ תקציב  20הכנת קולות קוראים : תקציב 

 9.2 קמינים -הכנת תוכנית הסברה ואכיפה 

 שוטף הכנת מכרז למפקח סביבתי 

 שוטף הכנת תיק / מפרט למכרז שיפוץ המשרדים 

 10.2 גישור קולחי השומרוןתהליך 

  כנסים / השתלמויות  

 18.2 זום הסבר קול קורא ניקיון מרחב הציבורי איצה שלוה וחזי 

 1.2 מצגת  –כנס צפון מדבר יהודה 

 3.2 : יחידות סביבתיות2050כלכלה מעגלית  2030אסטרטגיית פסולת 

 בנושא סביבה חוצה גבולות - 2030תפות בכנס ישראל השת

 נ. קנה, עפרה, עשרות מטשים -. שפכים2 אס"פ רימונים -. פסולת1

 ניהול נגר, נחלים . 4  52טריפי, תמא  -. מחצבות 3

8.2 

 17.2 הפורום לישראל ירוקה  –כנס מחצבות פירטיות 

 23.2 דומים . מפע"ם מעלה אכנס מהנדסי רשויות . הרצאה על קמינים

  דיונים/ סיורים  

  התייעצות דו שבועית מנכלי איגודים 

 25.2 סיור לקבלת הצעת מחיר מצלמה בנחל קנה שערי תקווה עוזיאל וחזי

 1.2 דיון בנושא הגשת ק"ק פסולת חקלאית אשכול רשויות וא"ע לאיכה"ס יהודה

 3.2 ת /205/2בנושא תב"ע   EMSדיון עם מפעל 

 7.2 רת אקולוג. א.ת. ומזבלות בשומרוןסיור עם חב

 8.2 סיור ת. מעבר לגזם רפי אמיר גבעת זאב

 8.2 כדאיות בהשקעות גגות פוטוולתאים   -דיון 

 15.2 טיפול בקרקעות מזוהמות ומנכ"ל  א"ת בראון] טיבכו[ פגישה עם טרטיב 

 28.2 עם מ.א. שומרוןסיור במפעל טיירק 



 לאיכות  הסביבה  שומרוןאיגוד ערים          
 , 40700מיקוד   4013ת.ד.  71ם רח' נחשוניאריאל,     

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

 21.2 ומרון י.ע. רמי אורפז , ס' יור ש

 21.2 איגוד איכות הסביבה + קרן גפן + יגאל להב -איצ'ה יצחק -יחסי איגוד / אשכול יו"ש 

 25.2 מפגש באיגוד עם צוות ענף בטיחות כב"ה יו"ש  

  תיכנון סביבתי 

 1.2 1098לובינר רותם ואוהד, כפר אדומים מגרש  -אישור פרט ראדון

 15.2 433אדומים מגרש  ליאור נתן, כפר -אישור פרט ראדון

 21.2 1092ברכץ רינתיה ויהונתן, כפר אדומים מגרש  -אישור פרט ראדון

 21.2 אריאל 48משפחת אלון, רחוב החרמון  -היתר בניה לבריכת שחיה

 25.2 בניית בריכת מים, שכונת אלימלך מודיעין עילית -תמיכה בתכנית

  שפכים 

 9-11.2 תקווה מתקן פיראטי על קו נחל קנה טיפול בסתימה בקו נחל קנה ליד שערי

 21.2 סיור ביער חורשים בעקבות תלונה על זרימת ביוב בנחל  ) מי גשמים (

 8.2 מקולחי השטמרון לחברה כלכלית דרום השרוןחח"י טיפול בהעברת חשבון 

 8.2 פגישה סיכום חשבונות קולחי השומרון מול חברה הכלכלית דרום השרון

  ה ומחזור פסולת מוצק 

 4,9,17,21/2 משואה .ק ,ק.אור,סיור פיקוח טובלן 

 16.2 סיור בהר שמואל בעקבות תלונת תושב

 קרינה

 7.2 מ.א. שומרוןמשרדי בדיקת קרינה 

 17.2 בדיקת קרינה בניין מ.א. מטה בנימין

  תעשיה ורישוי עסקים 

 25.2, 11.2 מערב ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 23.2, 9.2 ביקורות במפעלים חברת אקו מדיקל באזור התעשייה מעלה אפרים

 9.2 פיקוח על העסק טרנשינל באזה"ת מעלה אפרים, נאי ןביקורת באתר גריטה אימ

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

 1.2 אזה"ת ברקן: אי עמידה בתנאים בהיתר רעליםמפעל אביג ב -השתתפות בדיון )בזום( בנושא 

בפארק תעשיות אריאל מערב במסגרת טיפול בתלונת עובדי המפעל השכן על מטרדי אבק,  .ביקורת במפעל מ.נ.ל

 הבעיה טופלה

2.2 

סיורים באזורי תעשיה אריאל מערב, ברקן, בר און ומעלה אפרים בהשתתפות נציגי חב' מקורות: איתור מקורות 

 יהום פוטנציאלי של מי תהום.לז

7.2 

 25.2 פגישה עם נציגים של כב"ה : שיתוף פעולה בפיקוח על מפעלים מסוכנים

 28.2ביקור במפעל טיירק בפארק תעשיות שח"ק: פגישה עם תושבי האזור המתלוננים על מטרדים סביבתיים שנגרמים 
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 ע"י המפעל: רעש וזיהום אוויר.

  שפכי תעשיה 

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

 25.2, 11.2 ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן גרמה לריח מקומי חלש 

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 2.2 , פיקוח על חומ"סבאזור התעשייה אריאל מערב ליםקשחר כימיבמפעל ביקורות 

תחנת מעבר וטיפול בפסולת מסוכנת ,פולקום ירוק" בפארק תעשיות בר און ביקורות במפעל דולפין תעשיות סבון ו

 בהשתתפותו של נציג המ' להגנה"ס דר' עדנאן סולטאני: טיפול בבקשות לחידוש היתר רעלים

15.2 

 15.2 לת הישוב וסיור לאיתור שאריות אסבסטסיור  יעל וחזי בקרית נטפים  פיקוק גגות אסבסט במכו

 16.2 ואן אסבסט צמנט חוות דעתוסט גבעת הראל קרסיור אסב

 21.2 בהיתר פירוק גגות אסבסט כוכב השחר טיפול

 21.2  רימוניםטיפול בהיתר פירוק גגות אסבסט 

  איכות אויר                    

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

 בהמשך המסמך. פברוארלאיגוד. גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש 
 

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

 .דצמברהוכן דו"ח של חודש 
 

  תמחצבו 

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

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

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

  פיקוח סביבתי

 1.2 אתר גזם, גבעת זאב -סיור בקרה

 23.2, 1.2 נילי -פיקוח מגרסה

 8.2 פגישה להצבת מגרסה בעמיחי

 , 10.2 עמיחי -פיקוח מגרסה

 23.2, 10.2 עופרים -פיקוח מגרסה

 23.3, 10.2 בית אריה -פיקוח מגרסה

 10.2 מעלה אפרים -פיקוח מגרסה

 11.2 בטון הגיא, עמנואל -פיקוח מפעל

 14.2 בירה-פסגות/אל -פיקוח תחנת מעבר

 16.2 מעלה אפרים -איתור מפגע אסבסט
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 16.2 אזה"ת מעלה אפרים -פיקוח סביבתי

 21.2 אלפי מנשה -פיקוח מגרסה

 21.2 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 23.2 דחפורי הבקעה, עופרים -פיקוח עודפי עפר

 25.2 עלי זהב -פגישה להצבת מגרסה

 25.2 מתקן קליטת פלסטינים ביוב שערי תקווה -פגישה

  חינוך סביבתי וקהילה 

קידום ביצוע פרק ב בבתי הספר בשומרון במסגרת קול קורא תלת שנתי עם ישי ניקריטין מנהלת מחלקת בתי ספר 

 במועצה ומנהלי בתי הספר 'אורים' בלשם, בית הספר הצומח בעלי זהב, ממ"ד רבבה בנים, ממ"ד אלון מורה בנים.
 , שומרון3.2

רא תלת שנתי מאלפני מנשה עם אורלי מנהלת מחלקת חינוך ודבורה מנהלת בי"ס נופי קידום ביצוע פרק ב קול קו

 החורש.

, אלפי 8.2

 מנשה

פגישה עם מיכל אלקלעי מקק"ל, אייל בלוך מנהל אגף חינוך במועצה וישי ניקריטין מנהל מח' בתי ספר בנושא קיום 

 שיתוף פעולה במטרה לקדם את החינוך הסביבתי בשומרון.
 , שומרון10.2

 18.2 מפגש הערכות והסברה לקול קורא ניקיון המרחב הציבורי

להגשת קול קורא ניקיון המרחב הציבורי עם איצ'ה  1-5אקונומי -הערכות לליווי רשויות המקומיות בדירוג סוציו

 מאיר, חזי ליפל ויעל מייזל.
21.2 

 22.2 קורס אנרגיה מתחדשת

קול קורא ניקיון המרחב הציבורי בהשתתפות יאיר וייס מהמועצה ויעל  פגישת הערכות עם מטה בנימין להגשת

 מייזל.

, מטה 23.2

 בנימין

 פגישת הערכות עם קדומים להגשת קול קורא ניקיון המרחב הציבורי בהשתתפות יוסי שפיר מהמועצה ויעל מייזל.
23.2 ,

 קדומים

 , בית אל24.2 מנהל מחלקת שפע.רי בהשתתפות עודד ספיר פגישת הערכות עם בית אל להגשת קול קורא ניקיון המרחב הציבו

פגישת הערכות עם מודיעין עילית להגשת קול קורא ניקיון המרחב הציבורי בהשתתפות נאוה מ"מ גזבר העיריה 

 ומנהלת מח' הנהלת חשבונות ויצחק לרמר מנהל מח' שפע.

24.2 ,

מודיעין 

 עילית

רא ניקיון המרחב הציבורי בהשתתפות דניאלה שופן מנכ"לית המועצה פגישת הערכות עם גבעת זאב להגשת קול קו

 ויעל מייזל.

, גבעת 25.2

 זאב

פגישת ליווי להגשת קול קורא מדיחים בגני ילדים עם קרן סטחי מנהלת פרוייקטים במחלקת חינוך, מועצה אזורית 

 שומרון.
 , שומרון28.2

 שוטף יליווי הרשויות המקומיות בביצוע קול וקרא תלת שנת

 שוטף ליווי הרשויות המקומיות בהגשת קול קורא מדיחים בגני ילדים

  פניות ציבור 

  
הגיע  מנהל תחום תעשיות בבידקת  - מפעל שמוציא פסולת נחושת לאוויר בא.ת. אריאל

  –מהמנהא"ז 
ום ולא נמצא ביוב נמסרה תשובה כי הנושא טופל ונתנה תשובה של הרשות כי בוצע ביקור במק -הגיע מהמנהא"ז 

 זורם
 

   הפניה הועברה לטיפול הרשות עם הנחיות ----------זיהום אויר מקמין בכפר אורנים
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מבדיקה עם ע.מודיעין עלית עולה  -הגיעה מהמחוז  -------עבודות ביער מודיעין בין מודיעין עילית, לפיד ומתתיהו. 
 כי העבודות מבוצעות תחת פקוח הגורמים הירוקים

 

אית ניקיון הרחוב בכפר תפוח מפנה את הפסולת לשטח חקלאי , שטח מנהל או שטח אחר שאינו מקום להשלכת מש
 הועבר לטיפול הרשות ומזכירות הישוב -הגיעה מנמהא"ז  --------פסולת

 

מפעל נתנה תשובה כי ב -הגיעה ממחוז מרכז ---בתוך בית נעול בשקד מממפעל טיירק ובעיניים בגרוון וצריבה מחנק,
 אין תהליכים הגורמים למטרדי ריח

 

נתנה תשובה כי במפעל אין תהליכים הגורמים  -הגיעה ממחוז מרכז ---זיהום אויר ורעש בחיננית ממפעל טיירק
 יימשך המעקב -למטרדי ריח והמפעל איינו פועל בשעות הלילה 

 

מקצוע שלנו ומול המתלוננת מדובר מבדיקה עם אנשי ה ---שתי משאיות פולטות זיהום אויר בא.ת.אריאל מערב
 במשאיות ישראלית ופלסטינית שמעבירות מלט מאחת לשניה.

 הועבר לטיפול המנהא"ז

 

בוצע ביקור במקום נשלח דוח מפורט  -הגיעה מהמחוז ---פירוק לא חוקי של גג אסבסט, במכולת בקריית נטפים
 לטיפול הרשות

 

  הופנה לטפול המנהא"ז ---ומיםהדברה מהאזור הפלסטיני הפוגעת בצמחיית הקד
נשלחה דגימה למעבדה עולה כי מדובר באסבסט צמנט, נתנה  --בקשה לבדיקת אסבסט בקרוואן בגבעת הראל 

 הנחיה לא להשתמש במבנים עד לבדיקה עם מומחה בנושא
 

  הועבר לטיפול הרשות עם הנחיות --דוד שמש שהוסב לקמין עץ בעץ אפרים -זיהום אויר מקמין עץ

 
 

 
 2021 פברוארממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 

 
 

 
 

 מערך הסביבה היממתי לא נמדדו חריגות פברוארבחודש 
 (.מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף
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 2020 דצמברבחודש איכות אוויר ביו"ש 
 (מערכת ניטור אוויר ארצית -)ע"פ תחנות אריאל, גוש עציון ומודיעין של מנ"א 
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בימיי אובך בכל  טובה יחסית.הייתה דצמבר אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
: בתחנות גוש עציון PM10)התחנות  נמדדו חריגות מערך הסביבה היממתי לחומר חלקיקי עדין )

 חריגה אחת.  -אריאל חריגות ובתחנת  2ומודיעין נמדדו 
 
 

 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  1זון, בתרשים או 
 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 1בתרשים                

 היממתי. ערך הסביבהמ ממוצעים חודשיים כאחוז ריכוזים                
 

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

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

 

 דצמברבחודש שנמדדו   בינונייםהנם  אריאל שנמדדו בתחנת ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
כל . בימיי אובך בבין הגבוהים –גבוהים ובתחנת מודיעין -בינוניים -, בתחנת גוש עציון בתחנות הניטור

ת גוש עציון ו: בתחנPM10)חומר חלקיקי עדין )ל מערך הסביבה היממתינמדדו חריגות  תחנות ה
 חריגה אחת )ראה תרשים( . -חריגות ובתחנת אריאל  2 נמדדו מודיעין ו

 

 בינוניים שנמדדו בחודש דצמבר בתחנות הניטור.-אריאל הנם נמוכים שנמדדו בתחנת  O3 ערכי  -
בין הגבוהים. לא נמדדו חריגות מערך הסביבה  -ם ובתחנת מודיעין גבוהי-בינוניים –בתחנת גוש עציון 

 השמונה שעתי לאוזון.

 
 

בימיי אובך בכל  טובה יחסית.הייתה דצמבר אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
: בתחנות גוש עציון PM10)התחנות  נמדדו חריגות מערך הסביבה היממתי לחומר חלקיקי עדין )

 חריגה אחת.  -חריגות ובתחנת אריאל  2דו ומודיעין נמד
 

                              
 
 

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


