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 2021 מאי חודשבסיכום פעילות 

 
 

 מנהלה  
הערות/  

  תאריך

 שוטף  יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף  ניהול אתר ניטורית

 2.5  הגשת ק"ק פסולת חקלאית

 1.5  קליטת מפקח סביבתי נחשון זוהר 

 שוטף  30.5 , סיור קבלנים הכנת מכרזים : שידרוג והרחבת משרדים 

 שוטף  שפכי תעשיה מול מ. הפנים קידום חוק עזר

   

   כנסים / השתלמויות  

 5.5  יום עיון מזיקים בזום אגנ"ס מחוז ירושלים

 2.5  מפגש ] זום[ ק"ק מחזור ברשויות 

 12.5  ו. כספים , ו. מכרזים 

 23.5  :  הצגת קול קורא לטיפול בפסולת אורגנית

   

   דיונים/ סיורים  

 1.6  מנכ"ל[  –] איצ'ה , יעל , וסילי , קובי סיור מפעל אביג 

 ת בנושא שיפוץ משרדוישיב
 6.5,19.5,24.

5 

 24.5  א"ת עלי זהב-פגישה במועצה אזורית שומרון 

 26.5  טובלןאס"פ סיור פתע עם מחוז מרכז 

 .30  סיור קבלנים לקראת שיפוץ

 4.5  קולחי השומרון  הסדרת חיובים שע"ת ] יוסי פ. עמרם [ 

 ןסיור מחצבות לשיקום מטה בנימי

עם איציק 

מקרן שיקום 

 מחצבות 

19.5.21  

   מפגעים  –סיור עם שומרון א.ת. עלי זהב 

 26.5  סיור א.ת. בראון עם ג'וש 
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   כנון סביבתית 

 11.5, 4.5  קורס יסודות הבניה הירוקה

 11.5  בה( קרנ"שחסות למסמך סביבתי זלמן סחר מתכות )תחנת מעבר לעודפי חצייהתי

 3.5  1065אלדד תרצה ואוריאל, כפר אדומים מגרש  -אישור פרט ראדון

 10.5  , מטה בנימיןטלמון -פגיעה בערכי טבע

 12.5  1123הדר ויהודה גולדמן, כפר אדומים מגרש  -ראדון

 13.5  22אבי שקד, נופי פרת מגרש  -אישור פרט ראדון

 18.5  1122, כפר אדומים מגרש אישור פרט ראדון ללוש יעל ויוסי

 23.5  23.5.2021אבן עמי הנדסה אזרחית בע"מ   -צו הפסקת עבודה למגרסה ניידת

 23.5  סיור איתור מפגע עודפי עפר מתתיהו

 25.5  1104אישור פרט ראדון עבור ברוך קלי, כפר אדומים מגרש 

 26.5  וליד חסן, צופים -פגישה להצבת מגרסה

 31.5  חלים מזוהמיםסיור צילום נ

   שפכים 

 5.5  א.ס. א.ת עמנואל זרימה ממפעל בדים

   מרם לסרי קולחי השומרוןעפגישה עם 

   פסולת מוצקה ומחזור  

 סיור פקוח טובלן ק אור ק משואה
 5,12,18,,

26.5 

 26.5  סיור פתע מחוז מרכז טולן ק משואה

  תעשיה ורישוי עסקים 
 

 30.5, 10.5  אויל" בפארק תעשיות אריאל מערב ביקורות במפעל "גרין

 25.5, 11.5  ביקורות במפעלים חברת אקו מדיקל באזור התעשייה מעלה אפרים

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

 25.5  ביקורת במפעל אימן אינטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים,  פיקוח על תעשייה

 25.5  קורים במפעל גל שמנים ואקולין ביודיזל באזה"ת מעלה אפרים, פיקוח על תעשייהבי

 2.5  ביקורת במפעל אביג באזור התעשייה ברקן, פיקוח על תעשייה

ביקורת בנגריית הרהיטים באזה"ת כפר אדומים: טיפול בבקשה לרישוי העסק. 

 הרישוי אושר בתנאים סביבתיים

 3.5 

 5.5  בל הנדסה באזה"ת ברקן, פיקוח על תעשייה.ביקורת במפעל גלו

ביקורת במפעל מערכות נוחות בפארק תעשיות אריאל מערב: טיפול בבקשה לרישוי 

 העסק. הרישוי אושר.

 6.5 



 לאיכות  הסביבה  שומרוןערים איגוד          
 , 40700מיקוד   4013ת.ד.  71רח' נחשונים אריאל,     

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

ביקורת במפעל רינגל מיודובניק בפארק תעשיות אריאל מערב: טיפול בבקשה לרישוי 

 העסק. הרישוי אושר .

 10.5 

.א.ע תכנון ונגרות באזה"ת ברקן: טיפול בבקשה לרישוי העסק. ביקורת בנגריית א

 הרישוי אושר.

 20.5 

 24.5  ביקורת במפעל טיירק בפארק תעשיות שח"ק, פיקוח על תעשייה

 30.5  ביקורת במפעל בטון אבני חושן במודיעין עילית: פיקוח על תעשייה

   

   שפכי תעשיה 

 23.5  תקן פועל באופן תקין. ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. המ

 30.5, 9-10.5  ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן גרמה לריח מקומי חלש 

   

   )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף  טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 3.5  ביקורת במפעל הלל תעשיות ומסחר באזה"ת כפר אדומים, פיקוח על חומ"ס

 3.5  ביקורת בבריכת שחיה בכפר אדומים: טיפול בבקשת היתר רעלים

 5.5  ביקורת במפעל גרצ'ק שי באזור התעשייה ברקן, פיקוח על חומ"ס

 10.5  ביקורת במפעל דנלוג אינטרקוסמא בפארק תעשיות אריאל מערב, פיקוח על חומ"ס

 11.5  דן, פיקוח על חומ"סביקורות במחסן חומרי הדברה של חברות הגרעין בבקעת היר

 13.5  ביקורת בבריכת שחיה בקדומים, פיקוח על חומ"ס

 18.5  ביקורות במפעל קבוצת אלון באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס

 26.5  ביקורות בבריכות שחיה בישובים נילי ונעלה, פיקוח על חומ"ס

 27.5  באזה"ת שילה, פיקוח על חומ"ס. EMSביקורת במפעל 

 30.5  רת בבריכת שחיה במושב מתתיהו, פיקוח על חומ"סביקו

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, חרום, תרגילים 

  4.5 טיפול מהיר  א.ס. פריצת ביוב עמנואל 

 16.5  פיצוץ של בלון גז ושריפה על גדר מפעל פולקום א.ת. בראון / קדומים  –א.ס. / פח"ע 

   איכות אויר                    

ור אוויר בישוב נילי ממחצבת נטוף )חב' שפיר( באמצעות תחנה לניטור אבק מרחף ניט

עדין בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד. גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש מאי השנה 

 בהמשך המסמך.

 

 

ופורסם איכות אויר ביו"ש  דוחות ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת 

 .2021- ינוארת. הוכן דו"ח של חודש באתר האיגוד ובאתר ניטורי
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   מחצבות 

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

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

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

   

   פיקוח סביבתי

 3.5  סיור פיקוח אתר גזם גבעת זאב

 3.5  עלי זהב א.ח. כלפון -פיקוח מגריסה

 3.5  עופרים דחפורי הבקעה -פיקוח מגרסה 

 3.5  עופרים א.י. כלפון -ח מגריסהופיק

 6.5  סיור עם חזי באתר פנוי פסולת אריאל

 9.5  גבעת זאב-חזורניטור מערך מ

 9.5  מצפה יריחו-חזורניטור מערך מ

 9.5  ומצפה יריח -פגישה להצבת מגרסה

 9.5  פיקוח מגריסה גבעת זאב

 10.5  פגישה על המגרסה בעלי זהב

 10.5  פיקוח מגרסה באלקנה

 10.5  תיעוד עבודות עפר טלמון

 11.5  ניטור זבובי חול, צופים עם חזי -התגוננות כנגד לשמניה

 12.5  בצופים 6:30פים צו ניטור זבובים עם חזי,

 12.5  מנואלפיקוח מגריסה ע

 12.5  מנואלל בטון עפיקוח מפע

 13.5  ענב -ניטור מערך מחזור

 13.5  קרני שומרון -ניטור מערך מחזור

 13.5  קדומים -חזורניטור מערך מ

 19.5  בית אריה -ניטור מערך מחזור

 19.5  עלי זהב -חזורניטור מערך מ

 19.5  עופרים דחפורי הבקעה -פיקוח מגרסה

 19.5  א.ח. כלפון, עלי זהב מגרסה ב פיקוח

 20.5  ניטור פחי מחזור אורנית

 20.5  ניטור פחי מחזור אלקנה

 20.5  ניטור פחי מחזור אריאל

 20.5  אלקנה כפר אבות -פיקוח מגרסה

 20.5  גבעת זאב -פיקוח מגרסה

 23.5  מתתיהו -סיור עודפי עפר

 23.5  טופ הנגב אריאל -פיקוח מגרסה

 23.5  אבן עמי אריאל מגרסה ניידת -צו הפסקת עבודה
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 24.5  מפעל טיירק עם וסלי -פיקוח

 24.5  איתור ניידת ללא היתר אזור תעשייה שח"ק

 25.5  בית אל -איתור מפגע אסבסט

 25.5  חזור בת אלניטור מערך מ

 25.5  פיקוח מגרסה מסוף רחלים

 25.5  בירה-פסגות/אל -קוח תחנת מעברפי

 26.5  אלפי מנשה תוראב -פיקוח מגרסה

 26.5  ארגיל, אלפי מנשה -איתור מגרסה ללא היתר

 26.5  פגישה להצבת מגרסה בצופים

 26.5  ניטור מערך מחזור אלפי מנשה

 26.5  עלי זהב -פיקוח מגרסה ניידת

 27.5  מודיעין עלית -ניטור מערך מחזור

 27.5  עופרה -ניטור מערך מחזור

 27.5  גבעת זאב -פיקוח מגרסה

 27.5  רחלים-פיקוח מגרסה ניידת

 30.5  מעלה אפרים -ניטור פחי מחזור

 30.5  מעלה אפרים -פיקוח מגרסה

 30.5  א"ת מעלה אפרים -פיקוח סביבתי

 31.5  עופרים א.י. כלפון -פיקוח מגרסה

 31.5  י הבקעהעופרים דחפור -פיקוח מגרסה

   חינוך סביבתי וקהילה 

 3.5  קול קורא הקמה ושדרוג מרכזי מחזור ברשויות מקומיות -מפגש הסברה

 קורס משבר האקלים
 4.5 ,13.5 ,

25.5 

ביצוע קול קורא תלת שנתי, פרק ב, בבקעת הירדן עם אריאל ניסן מנהלי בתי הספר 

 ומחווה שומרון רט"ג.

 בקעת הירדן
5.5 , 

 , 5.5 אריאל ה בנושא מיזם קחו את הפסולת אתכם, עם מנהלת מח' חינוך ומנהל מח' שפ"עפגיש

ביצוע פרק ב, פעילות גינה אקולוגית. עם יאיר הכהן רכז  -סיור בממ"ד בנים בית אל

 הפעילות בגינה וירון גיאת מנהל בית הספר.

 בית אל
10.5 , 

 19.5  מפגש רכזות מחוז ירושלים

 , 20.5 שומרון , ביצוע פרק ב, קול קורא תלת שנתיקולוגית בבית הספר אורים בלשםביקור בגינה הא

 20.5  זום בנושא התכנית המשולבת לרכזי חינוך סביבתי מחוז מרכז 

ועדת לבחירת מיזמים פרק ג, קול קורא תלת שנתי לשנת תשפ"א, עם זרתהון רכזת 

 אזורית שומרון.חינוך מחוז מרכז, אלה וינברג מחלקת ישובים מועצה 

 שומרון
23.5 , 

 , 23.5 בנימין מפגש תושבים בנושא תיכנון בר קיימא, קידה

 ,26.5 שומרוןביקור בגינה האקולוגית בבית ספר נחלת צבי בנים באלון מורה, ביצוע פרק ב, קול 
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 וקרא תלת שנתי.

נברג הנחיות לביצוע פרק ג קול קורא תלת שנתי במועצה אזורית שומרון עם אלה וי

 ואודליה אחי דוד.

 , שומרון
31.5 

 שוטף  ליווי רשויות האיגוד בביצוע קול קורא תלת שנתי ודו שנתי

 שוטף  הכנסת חומרים ומידע לאתר האינטרנט של האיגוד

   פניות ציבור 

    -תלונה על אבק ממגרסה בעץ אפרים
 באחריות הרשות.-מביקור במקום מדובר באבק מקידוחים

ת נמסרו לרשו
הנחיות 

לשמירה על 
איכו"ס בזמן 

 בניה
 

 

נתנה תשובה לפונים כי האחריות   -פניות על זיהום אויר בנעלה משריפות פלסטינאים 88
 על האזור איננה בידי האיגוד

 

והועבר 
העתק 

למשרד 
הראשי 
ולמנהל 
 האזרחי

 

 

 מטרדי ריח בבקעת הירדן -בקשת מידע 
 

נשלח מייל 
לבירור 
במידע 

המדוייק 
לא  -ש הנדר

התקבלה 
 תשובה

 

 

נתנה תשובה כי אנו אחראים לנושא מגרסות  -מפגעי רעש ואבק באתר בניה בשקד
 בלבד,

 

פקוח על 
בנייה 

ת ויחרבא
הרשות 
שקבלה 
 הנחיות 

 

 

בוצע ביקור במקום, היזם עבד ללא   -מגרסה בעץ אפרים אשר גורמת למפגעי אבק קשים
 הופסקה העבודה. היתר 

 

ובוצעה פניה 
 ו לרשות שלנ

 

 

בוצע ביקור במקום.קיימם   -מפגע אסבסט בסמוך לישוב בת אל שנגרם בעקבות שריפה 
 שני מבנים קטנים עם גגות אסבסט, לא נצפו פגיעות שריפה בגגות

 אסבסט אלו
 
 

  

 פניות על זיהום אויר במערב בנימין משריפות פלסטינאים 35
 

נתנה תשובה 
לפונים כי 

האחריות על 
ה האזור איננ

בידי האיגוד 
והועבר 
העתק 
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למשרד 
הראשי 
ולמנהל 
 האזרחי

 
 פניות על זיהום אויר במערב בנימין משריפות פלסטינאים 26

 
 149סה"כ 
 פניות

 

 

גדולות בשל עבודות פתוח בעלי זהבפניות על כמויות אבק  2   
 

בוצע ביקור 
במקום, 

המגרסה 
 סיימה עבודה 

 

 

   

 
 2021 מאיבישוב נילי בחודש ממצאי ניטור אבק מרחף עדין 
 

 

 
 

 
מערך הסביבה  חריגות ונמדד שתחנת ניטור אבק פעלה לא םבימי מאיחודש ב

 היממתי
 (.מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף
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 2021 ינוארבחודש איכות אוויר ביו"ש 
 (מערכת ניטור אוויר ארצית -)ע"פ תחנות אריאל, גוש עציון ומודיעין של מנ"א 
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טובה יחסית. לא הייתה ינואר אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
נמדדו חריגות בריכוזי מזהמי אוויר שנבדקו. בתחנת גוש עציון זמינות נתוני 

 תרשימים לעיל.ולהן לא מוצגים ב 65%מדידת ריכוזי חומר חלקיקי עדין הייתה 
 

 
 

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

 ערך חוז מכא הוצגו ריכוזים ממוצעים חודשיים 2(. בתרשים  24והיממתי )  (  0.5)             
 היממתי. הסביבה            

 

 O3-  ,(.  8שעתי )  השמונה מערך הסביבההוצגו ריכוזים מרביים כאחוז  1בתרשים אוזון 
 השמונה שעתי. ערך הסביבההוצגו ריכוזים ממוצעים חודשיים כאחוז מ 2בתרשים          

 

PM10 - 10 -, שקוטר חלקיקיו פחות מ)חלקיקים נשימים( חומר חלקיקי עדין 
   .מיקרומטר

 2היממתי. בתרשים  ערך הסביבהריכוזים מרביים כאחוז מ הוצגו 1בתרשים                
 הוצגו 

 היממתי. ערך הסביבהמ ממוצעים חודשיים כאחוז ריכוזים                
 

 הערות:
 
שנמדדו בחודש  בינוניים-נמוכיםהנם ומודיעין  אריאל תושנמדדו בתחנ NOx י ערכ -

ובתחנת  ,ת הניטור" להלן()"תחנו הפרוסות  ברחבי הארץ ניטור אווירבתחנות ינואר 
 בין הנמוכים.  -גוש עציון 
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הנם בינוניים שנמדדו שנמדדו בתחנת אריאל   ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
בתחנת גוש עציון זמינות  הגבוהים. -ובתחנת מודיעין , בתחנות הניטורינואר בחודש 

ים בתרשימים להן לא מוצגו 65%נתוני מדידת ריכוזי חומר חלקיקי עדין הייתה 
 לעיל.

 

בתחנות  ינואראריאל הינם בינוניים שנמדדו בחודש  שנמדדו בתחנת  O3 ערכי  -
 הגבוהים. -וגוש עציון ת מודיעין ובתחנ ,הניטור

 
טובה יחסית. לא הייתה ינואר אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 

ן זמינות נתוני נמדדו חריגות בריכוזי מזהמי אוויר שנבדקו. בתחנת גוש עציו
 ולהן לא מוצגים בתרשימים לעיל. 65%מדידת ריכוזי חומר חלקיקי עדין הייתה 
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