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פניות ציבור

גרף מסכם מהאקסל

8%

17%

25%

0%

33%

17%

סיכום תלונות ציבור לפי נושאים

זיהום אויר מפגעי ריח מפגעי רעש

שפכים וזיהום נחלים פסולת וזיהום קרקע חוק חופש המידע



פיקוח

טופל  . זיהום בערוץ בציר הזבל
.מול המנהל האזרחי

בתחנת המעבר -שרפה 
לפסולת ביתית אל בירה

62%

19%

0%

19%

0%

סיכום פעילות פיקוח סביבתי
מגרסות עפר

מפגעי פסולת

מוסכים

מפעל טביב

תחנת מעבר אל  
פסגות-בירה

. פקוח מיוחד על מפעלים מתבצע לפי תכנון: תיאור הפעילות

. פקוח על מוסכים יחל מחודש מאי

.טופלו והועברו בעיקר למנהל האזרחי להמשך טיפול, מפגעי הפסולת החודש



תכנון סביבתי

:מחלקת תכנון עוסקת

,  להיתרי בניה ובחינת תכניות בהתיישבות ובתעשייה בתחום האיגודד"חוובמתן 

איכות  , השתתפות בישיבות מנהל תכנון עליון של המנהל האזרחי העוסקות בהתיישבות
והתנגדויות  , סביבה

יעוץ מקצועי ומעקב אחר פיתוח תשתיות בתחום התיישבות תוך תשומת לב לשמירה על 
ערכי טבע
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גוש אדומיםבישוביפרט ראדון 

הושלם בתהליך

100%
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תוכניותחוות דעת ובדיקת 

התיישבות תעשייה אחר



תעשיות וחומרים מסוכנים

(בריכת משואה)פ התנאים בהיתר רעלים "לא עס"חומהחזקת 
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רישוי עסקים ס"פיקוח חומ פיקוח תעשייה

ס"פעילות תעשיות וחומ

אושר סורב עם היתר רעלים ללא היתר רעלים בטיפול הסתיים טיפול

הפעילות מתבצעת פעילות שוטפת של פיקוח על התעשייה בתחום האיגוד בדגש -פיקוח תעשייה
.על מניעת מפגעים סביבתיים וכן פיקוח על התנאים הסביבתיים ברישיון העסק

של האיגוד וחלקה השני ס"לחומהפעילות מתבצעת חלקה מתוקף חוק עזר -ס"חומפיקוח 
.ש"כמענה לצרכי המשרד להגנת הסביבה בפיקוח על היתרי הרעלים ביו

כנותני אישור בתנאים הסביבתיים ברישיון עסק אנו אמונים על מתן תנאים -רישוי עסקים
.  ספציפיים לכל עסק ועסק הנדרש בתנאים סביבתיים



אירועים סביבתיים

10.4.22עמנואל ת"אזה-אירוע שריפה

תאריךסוג האירוע

30.3-5.4אריזה בבקעה/שריפה בבית קירור

10.4עמנואל. ת.שריפה במתחם נגריות א

13.4פליטת חלקיקים לאוויר

6.4ק"שח. ת.א.אירוע פליטת חלקיקי פחם פעיל  



איכות אוויר

גרף איכות אוויר תחנת ניטור אריאל

י"גרף איכות אוויר תחנת ניטור ניל

https://www.svivaaqm.net/ תחנת ניטור אריאל

https://www.svivaaqm.net/


קיימות חינוך וקהילה

https://www.enviosh.org.il/shomron:שכתובתושלנוהאינטרנטבאתרלציבורמידעמפרסמיםאנו

.אחרינוולעקובהסמלילעלללחוץמוזמנים,שלנוהפייסבוקובדף

פעילותבביצועוהקהילההחינוךמוסדות,המקומיותהרשויותאתמלווהוקהילהחינוךקיימותמחלקת

,ילדיםגני24-בהמתקיימתחינוכיתפעילותליווינואפרילחודשבמהלך.קיימאברחייםאורחהמקדמת

פעיליםקבוצות11.מקומיותרשויות9-בשנמצאים,יסודייםעלספרבתי2-ויסודייםספרבתי18

טבעסקרמבצעותמקומיותרשויות2.מקומיותרשויות3-בקהילתייםמיזמיםמבצעותקהילתיים

."סביבטבע"קוראקולבמסגרתהסביבהלהגנתהמשרדבתמיכת

שלרימוןגן,אלקנהמקומיתבמועצה

שמקייםגןהוא,כהןטליההגננת

.יערגןשלפעילותגםהשבועלאורך

עציםעםחלקהישנההגןלמבנהצמוד

לשטחיוצאיםהילדים.ברוצמחיית

מכיריםמשחקים,אוכלים"יערגן"ה

שנמצאיםהברוחיותהברצמחיאת

שלהחשיבותעלולומדים,בחוץ

זופעילות.הסביבהעלהשמירה

הסביבהלהגנתהמשרדי"ענתמכת

חינוךקוראקולפעילותבמסגרת

.לקיימות

https://www.enviosh.org.il/shomron
https://www.facebook.com/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F-805526056178867

