
 הסביבה  שומרון  לאיכותאיגוד ערים          
 , 40700מיקוד   4013ת.ד.  71רח' נחשונים אריאל,     

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

 
 2021 אפריל חודשבסיכום פעילות 

 
 

 מנהלה  
 /הערות

  תאריך

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 11.4 מכרז וו. בחינה למפקח סביבתי 

 4.4 ניתוח ממצאי ניטור אויר מפליטת קמינים בכ. אדומים 

 שוטף הכנות , תכנון לשיפוץ המשרדים 

 6.4 מנהא"ז למתקן קליטת שפכים בית אמין הכנת הסכם מול ה

 11.4 הסכם שת"פ בין אשכול הרשויות לאיגוד 

 22.4 גישור קולחי השומרון במסגרת תביעה ייצוגית 

 26.4 ישיבת צוות 

  כנסים / השתלמויות  

 8.4 ביום עיון רישוי עסקיםהשתתפות 

 18.4 דיגום  -השתתפות בהכשרת עבודה בגובה

 28.4 לחימה במזיקים כנס אזורי 

 שוטף ק"ק מרכזי מחזור להערכות מול הרשויות 

 26.4 תיאום ציפיות  –י.ע. עם א. רייטנר , יו"ר ו. אכ"ס אורנית 

 27.4 מפגש מומחים "מרחב ביוספרי מדבר יהודה " 

  דיונים/ סיורים  

 5.4 בחינת חלופות למשרפה בשומרוני הטוב 

 פסולת חקלאית בבקעה מעקב אחר הגשת ק"ק טיפול ב
5.4,8.4,13.4,

19.4 

 12.4 : נוהלי עבודה משותפים י.ע. עם איציק גוטליב מנהל קרן שיקום מחצבות יו"ש 

 12.4 לפסולת חקלאית  סיור במתקן עיכול אנארובי תל יוסף

 13.4  לתחנת מעבר לפסולת בניין ועודפי עפרדיון עם ראש מ.מ. עמנואל לנושא  שטח 

  המחוז והמנא"ז היתר בניה מתקן מיון פסולת בניה קרנ"שפגישה עם 

 28.4 לצורך אישור להרחבת מערך הייצור  emsפגישה עם 
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 13.4 פגישה מוטי אבנר בקעת הירדן הערכות לק.ק. מתקני מיחזור עורוניים

 18.4 היכרות עם צחי מזרחי מנהל שפ"ע אריאל 

 25.4 עידוד מיחזור בדיקת מסמכים ק.ק.-פגישה עם שלמה וקיל מ.מ. קרני שומרון 

 20.4 מטרדי ריח מאגר נעמה  –רשטג"ל ו מ. הגה"ס ,דב קוזניצוב ממי בקעת הירדן סיור ופגישה בבקעת הירדן רונן זהבי 

 20.4 סיור עם רונן זהבי בקומפוסט אור 

 20.4 מ.א. שומרון יוסי מרגלית קונן זהבי וחזי-פגישת עבודה מתקני שפכים 

 22.4 מזבלות פלסטיניות בוערות במרחב הכפרים באזור עפרה לצורך איתור ומיפוי סיור ל

  תיכנון סביבתי 

 5.4 אריאל 195ג' מגרש  1אישור לבריכת שחיה בבית פרטי משפחת רוז, רחוב השקד 

 5.4 התיחסות לתוכנית מתקן לטיפול בפסולת בנין קרנ"ש

 11.4 462דרור מאור, מצפה יריחו   -אישור פרט ראדון

 12.4 1091וינר דניאל, כפר אדומים מגרש  -אישור פרט ראדון

 19.4 א"ת אריאל מערב 2113היתר בניה למגרש 

 27.4, 20.4 המועצה לבניה ירוקה -קורס יסודות הבניה הירוקה

 21.4 קרני שומרון  79אישור למתן היתר הרחבה קניון מגרש 

 21.4 1143, כפר אדומים מגרש היינמן נתנאלה ואורי -אישור פרט ראדון

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

 27.4 , ברקן6.2אלבגינו, מגרש  -אישור למתן היתר בניה

 28.4 632,633,634מגרשים:  225/1/1/3התייחסות להיתר בניה שכונת מכמש תכנית מתאר מפורטת מס 

  שפכים 

 28-30.4 ים קו מחבר שערי תקווה מתקן פיראטי פלסטינאיטיפול בסתימת שפכ

  

  פסולת מוצקה ומחזור  

 משואה ו קומפוסט אור ן ,  קומפוסט סיור פקוח טובל
ו  7,13,20

27.4 

  תעשיה ורישוי עסקים 

 27.4, 14.4 מערב ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 25.4, 14.4 באזור התעשייה מעלה אפרים ביקורות במפעלים חברת אקו מדיקל

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

 21.4 בפארק תעשיות אריאל מערב, פיקוח על תעשייה ו'. גולדביקורת במפעל 

ר גלעד שלו: טיפול המ. להגנה"ס מבפארק תעשיות אריאל מערב בהשתתפות נציג  צ.ח.י אלוני מסחרביקורת במפעל 

 בבקשה לרישוי העסק. הרישוי אושר בתנאים סביבתיים

21.4 

 22.4 , פיקוח על תעשייהנוה צוףסיור באזור התעשייה 
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 27.4 בתיאום עמותת הניהול ואיסוף נתונים  ) התחלת ביצוע סקר מפעלים א"ת מסילה

  שפכי תעשיה 

 6.4 במט"ש אזור התעשייה ברקן..  תביקור

 27.4, 14.4 במט"ש פארק תעשיות אריאל.  תביקור

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 6.4 ביקורת במפעל אורטגה באזור התעשייה ברקן, פיקוח על חומ"ס

 7.4 , פיקוח על חומ"סבמפעל ויקטוקור באזור התעשייה ברקןביקורת 

 20.4 , פיקוח על חומ"סיה בקיבוץ גלגלבבריכת שחביקורת 

 20.4 , פיקוח על חומ"סבמחסני חומרי הדברה של חברות עמיר ומשבור לחקלאי בבקעת הירדןת וביקור

 22.4 ביקורת בבריכת שחיה בישוב נוה צוף, פיקוח על חומ"ס

 27.4 פיקוח על חומ"ס ביקורות במפעלים תבליני שמש באזה"ת קרני שומרון ושימורי מוטולה באזה"ת עמנואל,

 28.4 באזור התעשייה ברקן, פיקוח על חומ"ס MCA -ביקורות במפעלים אור ברקן ו

  

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, חרום, תרגילים

 27.4 הישוב מגיפקוח אסבסט מושב חמרה עם מזכירת   סיור

 21.4 א.ס. אסבסט פירוק אסבסט צמנט מכולת הישוב ברכה 

 28.4 חיבור שערי תקווה בתא ביקורת כים א.ס. זרימת שפ

  איכות אויר                    

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

 בהמשך המסמך.השנה  אפריללאיגוד. גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש 
 

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

 .2020-דצמבר הוכן דו"ח של חודש 
 

 4.4 יש עליה בריכוזים נשימים מפליטת ארובות קמינים  –ממצאים מתחנת ניטור ניידת בכפר אדומים 

  מחצבות 

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

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

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

  

  פיקוח סביבתי

 4.4 נילי -פיקוח מגרסה

 4.4 אילוז ופרים,ע -פיקוח מגרסה
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 21.4, 4.4 עלי זהב -פיקוח מגרסה

 4.4 מגרסה בעופרים פגישה להצבת

 4.6 מגדלים -פיקוח מגרסה

 7.4 הגיא, עמנואל -פיקוח מפעל בטון

 11.4 קרני שומרון -פגישה להצבת מגרסה

  חינוך סביבתי וקהילה 

 5.4 הנחיית פרויקט קורס אנרגיה מתחדשת עם אביטל ודורית

 6.4 ורס משבר האקליםק

 7.4 פגישת זום רכזות חינוך מחוז ירושלים

 סיור הנחיית גינת סיפור בטל מנשה עם רוית זיצר וספרנית הישוב.
, מ.א. 8.4

 שומרון

 11.4 סרטון הסברה לל"ג בעומרהפקת  –פגישה עם ליאור טורם צלם ועורך 

 11.4 ליפלפגישה בנושא קול קורא מרכזי מחזור עם יעל מייזל וחזי 

 ועדת הסמכה לגן ירוק )זום( גן יהלום עדי עד
, מ.א. 18.4

 מטה בנימין

 , בית אל18.4 ועד הסמכה לגן ירוק )זום( גן גפן בית אל

 קורס אנרגיה מתחדשת
19.4 ,20.4 ,

21.4 

 , אורנית26.4 פגישת היכרות עם אורנה רייטר יו"ר ועדת איכות הסביבה באורנית  

 רוק )זום( גן חושן שבות רחלועד הסמכה לגן י
, מ.א 28.4

 מטה בנימין

 29.4 סיור בנושא שימור נחלים וניהול נגר בפארק הצבאים ירושלים

 שוטף הפקת סרטון הסברה ודף מידע לל"ג בעומר

 שוטף ליווי ביצוע קול קורא תלת שנתי

 שוטף הכנסת חומרים לאתר האינטרנט

  פניות ציבור 

  
הובהר לפונה כי עב.  -המגרסה בפקוח אך יצאה מהאתר    -כביש המחבר בין בית אריה לעופריםאבק רב ממגרסה ומ

 הפתוח באחריות המועצה וכי הועברו למועצה הנחיות
 

ובמקביל מטופלת בשיתוף מי בקעת הירדן  התייחסות הפניה הועברה ל   - הגורמים לכאבי ראש בנעמהריחות צחנה 
 מ. הגנה"ס

 

  הועבר לטיפול המנהל האזרחי  -יד תל ארומהשריפת הפסולת ל
  הועבר לטיפול המנהל האזרחי  -זיהום אויר משריפה המגיע לשער בנימין

 בתמונות לא ניראה אבק, בנוסף  ----בעלי זהב בק בלתי סבילהאוכמות  במים ללא הפסולת וגריסה של  קדיחות בהר
 בוצע ביקור במקום, לא נצפו מפגעים סביבתיים
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 2021 אפרילממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 

 
 

 
 מערך הסביבה היממתי ה אחת נמוכהחריגה נמדד בסוף חודש אפריל בימי אובך
 (.מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף
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 2020 דצמברבחודש איכות אוויר ביו"ש 
 מערכת ניטור אוויר ארצית( -דיעין של מנ"א )ע"פ תחנות אריאל, גוש עציון ומו
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בימיי אובך בכל  טובה יחסית.הייתה דצמבר אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
ש עציון : בתחנות גוPM10)התחנות  נמדדו חריגות מערך הסביבה היממתי לחומר חלקיקי עדין )

 חריגה אחת.  -חריגות ובתחנת אריאל  2ומודיעין נמדדו 
 
 

 המזהמים )מזהמי אוויר(:
          
NOx -  שעתי החצי מערך הסביבההוצגו ריכוזים מרביים כאחוז  1תחמוצות חנקן, בתרשים 

 רך עחוז 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 1בתרשים                

 היממתי. ערך הסביבהמ ממוצעים חודשיים כאחוז ריכוזים                
 

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

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

 

 דצמברבחודש שנמדדו   בינונייםהנם  אריאל שנמדדו בתחנת ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
כל . בימיי אובך בבין הגבוהים –ן גבוהים ובתחנת מודיעי-בינוניים -, בתחנת גוש עציון בתחנות הניטור
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ת גוש עציון ו: בתחנPM10)חומר חלקיקי עדין )ל מערך הסביבה היממתיתחנות  נמדדו חריגות ה
 חריגה אחת )ראה תרשים( . -חריגות ובתחנת אריאל  2 נמדדו מודיעין ו

 

 ניטור.בינוניים שנמדדו בחודש דצמבר בתחנות ה-אריאל הנם נמוכים שנמדדו בתחנת  O3 ערכי  -
בין הגבוהים. לא נמדדו חריגות מערך הסביבה  -גבוהים ובתחנת מודיעין -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)ן )התחנות  נמדדו חריגות מערך הסביבה היממתי לחומר חלקיקי עדי

 חריגה אחת.  -חריגות ובתחנת אריאל  2ומודיעין נמדדו 
 

                              
 
 

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


