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 2020 אוגוסט חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף הסדרת היתר בניה למבנה האיגוד ] הוספה ושדרוג[ , תוכניות ועיצוב 

 שוטף סדרי עבודה של הצוות במסגרת ריחוק קורונה 

 16.8 תאגיד יובלים בשומרון אצל המנכ"ל[  דיון על הסדרי עבודה מול

 20.8 דירקטוריון " קולחי השומרון" 

  כנסים / השתלמויות  

 24.8 טניצקי ולשרון פ –הדרכה להגשת ד.ת. לתקציב היחסי"ם והאיגודים 

  דיונים/ סיורים  

 2.8 , דיון עם רשות המים חוק עזר שפכי תעשיה

 5.8 ] חזי[  פה באס"פ בפארק תעשיות בר און קדומיםהשתתפות בדיון בבית המשפט: שרי

 5.8 בנושא רעש מטוסים מנתב"געם רשות שדות התעופה וראשי רשויות פגישת זום 

 11.8 סיור נחל קנה מעמנואל לשערי תקווה עוזיאל וחזי

  16.8, 2.8 ] איכ"ס בבנימין , בעית הקמינים  ] עם ראש המועצה[ ZOOMדיון ] 

 10.8 ד"ר גל זגרון -עם ראשת אגף לחימה במזיקים  דיון היכרות

 12.8  -י.ע. תוכנית מתקן לטיפול בפסולת בנין קרנ"ש 

 17.8 ק"ק שת"פ אזורי לניהול פסולת -איגודים -שת"פ אשכול יו"ש

 23.8 י.ע. אבי צור , חבר מליאה מ.מ. בית אריה 

 24.8 הצגת פרויקט לטיפול  תרמי בפסולת , הויזמן 

ר במתקן המיון לפסולת בעמנואל עם קרן ] אשכול יו"ש[ וניצן ] א"ע יהודה[ , דיון סיו

 בנושא הגשת ק"ק לפמערכים לפסולת באשכול בקרנ"ש 

25.8 

 25.8 ערים חכמות  – G5הערכות ביו"ש לקליטת  –דיון ת. דגן 

 26.8 גבי קרן , ממחוז יו"ש , מ. הפנים בביקור אצלינו 

  תיכנון סביבתי 

 2.8 אלון 510יתר בניה פרט ראדון מגרש ה

 4.8 פגישה באבני חפץ בנוגע למגרסה עם הרי זהב והמפקח

 20.8 כפר אדומים 129היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 25.8 120פניה למ.מ אלקנה ישום המלצות סביבתיות חלקה 
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 26.8 מצפה יריחו 1201-1206היתר בניה פרט ראדון מגרשים 

 26.8 נופי פרת 64ראדון מגרש היתר בניה פרט 

 26.8 השתתפות בועדת איכות הסביבה

  שפכים 

 4.25.9 ] קולחי השומרון[  חורשיםת.ש. סיור פקוח 

  

  פסולת מוצקה ומחזור  

 5,12,27.8 אור . משואה ו ק ומפוסט ק, סיור פקוח טובלן 

  תעשיה ורישוי עסקים 

 30.8, 23.8 יות אריאלביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעש

 31.8, 10.8 ביקורות במפעלים חברת אקו מדיקל באזור התעשייה מעלה אפרים

 31.8 פיקוח על העסק ביקורת באתר גריטה אימן איטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים, 

 31.8 ביקורת במפעל אקוליין ביודיזל באזור התעשייה מעלה אפרים

 10.8 "ת מעלה אפרים, פיקוח על העסקביקורת בבית דפוס שושנת הירדן באזה

 2.8 השתתפות בוועדת אכלוס פארק תעשיות שח"ק. אושרה קליטת עסק אחד

ביקורת במפעל ביודיזל באזה"ת מעלה אפרים. המפעל לא פעל. התבצע טיפול במתקני 

 המפעל.

31.8 

המ' ניתוב באזה"ת ברקן בהשתתפותו של נציג  -, קבוצת אלון וMTIביקורות במפעלים 

 להגנת הסביבה מר גלעד שלו.

6.8 

ביקורת במפעל הארגז תעשיות באזור התעשייה ברקן בהשתתפותו של מר גלעד שלו: 

 טיפול בבקשה לחידוש רישיון עסק. אושר היתר זמני בתנאים סביבתיים.

30.8 

  שפכי תעשיה 

 27.8 במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פועל באופן תקין.  תביקור

 23.8 במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן גרמה לריח.  ת ביקור

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 13.8 ביקורת במפעל אורטל מערכות חימום באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס

, טיפול בבקשה לחידוש ביקורת במפעל יצחק קניגסברג ייצור קלף באזה"ת אלון מורה

 היתר רעלים. החידוש אושר.

16.8 

 16.8 ביקורת בבריכת שחיה באלון מורה, טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים. החידוש אושר

 17.8 ביקורות בבריכות שחיה שילה ורימונים, פיקוח על חומ"ס

 18.8 ביקורות בבריכות שחיה אריאל ומלון אשל השומרון, פיקוח על חומ"ס
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 24.8 ביקורות בבריכות שחיה אלקנה ושערי תקווה, פיקוח על חומ"ס

 27.8 ביקורות בבריכות שחיה סלעית, חרמש, מבוא דותן ושקד, פיקוח על חומ"ס.

  

 , חרום, תרגילים, כוננות אירועים סביבתיים וחומ"ס

 12.8 זרימת ביוב א.ת. עלי זהב

 23.8 ודיעיןזרימת ביוב תחנת שאיבה מודיעין עלית לנחל מ

  

  איכות אויר                    

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

 בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד. גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש יולי בהמשך המסמך.
 שוטף

ופורסם באתר איכות אויר ביו"ש  ת דוחוממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת 

 האיגוד ובאתר ניטורית. הוכנו דוחות של חודש יוני.
26.8 

. כאשר הגעתי לאזור 05:30טיפול בתלונת תושבת ברקן על ריח חריג אותה קיבלתי בשעה 

לא הבחנתי בריח. המתלוננת ובעלה טענו שבשעה  06:00-מגורים של המתלוננת בשעה כ

 נסבל.היה ריח בלתי  05:30

27.8 

במפעל פלקסו פרינט בע"מ באזה"ת ברקן. טרם  RTOהשתתפות בדיגום בארובת מתקן 

 התקבלו תוצאות הדיגום.
13.8 

  רעש וקרינה 

 23.8 בדיקת קרינה בי"ס באורנית

  מחצבות 

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

יר ובאתר הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עילית. ביקורות במחצבת נטוף חב' שפ

 דוחות הביקורות פורסמו באתר ניטורית 

20.8 

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

  פיקוח סביבתי

 2.8 שקד  -בדיקת מסלעה )לוחמה במזיקים, לשמנייה(

 10.8, 3.8 "הכשרה המתקדמת לבניה ירוקה ותשתיות ירוקות"

 18.8, 4.8 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 4.8 פגישה בנושא מפגעים ממגרסה באבני חפץ

 16.8, 9.8, 4.8 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 5.8 טלמון -פגישה להצבת מגרסה

 16.8, 5.8 , טופ הנגבאריאל -פיקוח מגרסה

 16.8, 5.8 מיהנופי נח -פיקוח מגרסה

 5.8 בירה-פיקוח תחנת מעבר לפסולת פסגות/אל
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 9.8 אלקנה  -אבק/ריח דלקסביבתי איתור מפגע 

 16.8, 9.8 אלקנה -פיקוח מגרסה

 9.8 אלפי מנשה -פיקוח מגרסות

 11.8 איתור נזקים בקו/ מפגעי ביוב בנחל -סיור נחל קנה

 12.8 עופרים -פיקוח מגרסה

 12.8 ריהבית א -פיקוח מגרסה

 12.8 אקומדיקל, פסולת מסוכנת -פיקוח סביבתי

 12.8 אקומדיקל, פסולת רפואית -פיקוח סביבתי

 19.8 מעלה אפרים -סיור איתור מגרסה

  מניעת מזיקים

 שוטף הברת הנחיות עונתיות לרשויות 

  חינוך סביבתי וקהילה 

 שוטף  עידכון רשויות בנושא קולות קוראים ] תלת שנתי [ 

 שוטף  קרני שומרון  –עידכון סקר טבע עירוני 

  פניות ציבור 

  
ר לא שייך אלינו. הועב הסרת מעקה בטיחות בכביש בדרך לשערי תקוה

  למנהא"ז
בטיפול רכז תעשיות. ניתנה  זיהום אויר ואבק רב ממפעל טל סחר בעלי זהב

 התראה דרך הרשות
 טופל  -הועבר למנהא"ז יפות פלסטינאיםזיהום אויר בסמוך לגני ילדים באורנית משר

הועברו שוב הנחיות לייזם   התעשיה באלקנה באבק מסיבי תלונות על מיקרופייל שמכסה את איזור 2
 המקומית ולרשות

בוצע ביקור במקום, נותרו  פניות בנושא ריח דלק בגני ילדים באלקנה
ימי עבודה בודדים נתנו שוב 

 הנחיות לייזם ולרשות
מנהל תחום תעשיות היה  4-6חניקים ומסריחים בברקן מדי שבוע בשעות בוקר מוקדמות ריחות מ

לא ניתן לאתר את  -במקום 
מקור הריח. נמצא בקשר עם 

 המתלוננת
לטיפול הועברה הפניה  רבוי שפני סלע בקרני שומרון שגורמם לנזקים

קמ"ט רט"ג שהנושא 
 בטיפולו

המתלונן שוחח עם מנהל  קרינה באזור חוות יאירותחושה של רעש 
 תחום קרינה, הועבר לטיפולו

הועבר שוב לבדיקה מול  נהגי אוטובוסים באלפי מנשה ממשיכים להתניע את האוטובוסים זמן רב לפני הנסיעה
המנהל האזרחי שבודק מול 

טרם התקבלה  -חב' אפיקים 
 תשובה 

פניה הופנתה לרשות ה ביוב לכוון הקרואנים במעונות הסטודנטים באונ. אריאלזרימת  
התקלה  -ולאוניברסיטה

 טופלה

 
 
 



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

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 2020 אוגוסטממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 
 

 

 
 

 מערך הסביבה היממתי ו חריגותנמדדלא  אוגוסטבחודש 
 .(מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף
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 2020 יוניבחודש איכות אוויר ביו"ש 
 מערכת ניטור אוויר ארצית( -ת אריאל, גוש עציון ומודיעין של מנ"א )ע"פ תחנו
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טובה יחסית. בתחנת מודיעין הייתה יוני אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
 ים(.נמדדה חריגה אחת קטנה מערך השמונה שעתי לאוזון )ראה תרשימ

 
 
 

 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 הסביבהמרביים כאחוז מהוצגו ריכוזים  1בתרשים                

 היממתי. ערך הסביבהמ ממוצעים חודשיים כאחוז ריכוזים                
 

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

 בינוניים.  - נות אריאל  ומודיעיןבתח)"תחנות הניטור" להלן(,  הפרוסות  ברחבי הארץ

 

בינוניים שנמדדו בחודש -הנם נמוכים שנמדדו בתחנת אריאל   ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
 בינוניים.  –, בתחנת גוש עציון ומודיעין יוני בתחנות הניטור

 

ת וחנבת ,בתחנות הניטור יוניאריאל הינם בינוניים שנמדדו בחודש  שנמדדו בתחנת  O3 ערכי  -
בתחנת מודיעין נמדדה חריגה אחת קטנה מערך השמונה בין הגבוהים.  –וגוש עציון מודיעין 

 שעתי לאוזון )ראה תרשימים(.

 

 
טובה יחסית. בתחנת מודיעין הייתה יוני אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 

 נמדדה חריגה אחת קטנה מערך השמונה שעתי לאוזון )ראה תרשימים(.
 
 

                              
 
 

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

 


