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 נימוקים -לא בוצע/בוצע ז רבעוני"לו  אבני דרך משימה

מניעת זיהום משפכי  

 תעשיה  

. ת.א :ביצוע ביקורות 

 ,ק"שח, אריאל , ברקן
שער , בראון,עמנואל 

,   חורוןמבוא , בנימין 

 מעלה אפרים  

ביקורות   81 בוצעו 'ד - ' רבעון א

במפעלים בעלי השפכים  

 התעשייתיים

ביקורות באזורי מלאכה  

 בישובים  

, ש"קרנ, אריאל] 

, אלון מורה , קדומים

בית   ,עלי זהב, עפרה 

אלקנה  , כוכב יעקב , אל 

 [שילה ואחרים, 

ביקורות   29בוצעו  ד -' רבעון א

במפעלים ועסקים  

של   באזורי מלאכה

, ש"קרנ, ישובים אריאל

אלקנה  , קדומים, עפרה

 ושילה

 פ"בדיקות שפכים  ע

רשימת  מזהמים  

 .פוטנציאלים

בדיקות לשפכי   93בוצעו  '  ד –' רבעון א

 מפעלים

. ת.באסקר  מפעלים 

 – חורוןעלי זהב ומבוא 
 וסלעית  , המשך

.  בוצע סקר סביבתי ב , רבעון א

עודכנו רשימות מפעלים  

 באזורי התעשייה

תיקון חוק עזר שפכי 

ריכוז הפעילות  / תעשיה 

פ כללי תאגידי מים "ע

 וביוב  

הכנת התיקונים  

הנדרשים לצורך יכולת   

 המשך –העמדה לדין 

 

 

 

 א רבעון

 

 

 בהכנה

חוק עזר פיקוח על  

 ח "מפעלים ודו

חוזר להעברת   נסיון

 החקיקה  

 

 

 

:  קבלת האישורים 

. מ, האיגוד  מועצת

   ס"הגה. מ, הפנים 

. בטיפול מול מ ד   -רבעונים ב

 המשפטים

 הפחתת מזהמים וגורמי סיכון בסקטור התעשייתי והעסקי : יעד 
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 בוצע נימוקים לא/ בוצע ז רבעוני"לו  אבני דרך משימה

  ורשיונותבהיתרים  טיפול

 עסק  

 [ דלק. ותמפעלים ] 

עם  רשימת נדרשים בתיאום 

  10] הרשויות המקומיות 

 [לפחות

בקשות   19טופלו : בוצע ד -א

עסק או חידושו של  לרישיון

 מפעלים ותחנות דלק

קליטת מפעלים לא  

 מזהמים  

  12אושרה קליטת  :בוצע ד -א בדיקות בהתאם לבקשות  

 מפעלים

מעקב אחר פינוי שמנים  

 ממפעלים  

הזרקת  , דווח ממפעלי מזון

עיבוד מתכת   , פלסטיק 

 ואחרים 

מעקב אחר פינוי   בוצע ד-א

 שמנים ממפעלי מזון

הכנת רשימת עסקים ורמת     בתעשיה ס"חומפקוח על 

 פ חוק עזר "הפיקוח ע

 בוצע 'רבעון ד

בריכות  , ביקורות במפעלים 

  90כ] דלק . ותשחיה 

 [מחזיקים

ביקורות   113 בוצעו ד-א

בעסקים שמחזיקים  

 בחומרים המסוכנים

  מניעת נזק וסיכון באירועי

 ,   ס"חומ

כתמיכה   ס"חומביצוע כוננות 

   ה"לכב

השתתפות בטיפול  . בוצע ד-א

ס ובתרגיל  "באירועי חומ

 ס"של אירוע חומ מרחבי

מניעת זיהום קרקע  

מפעילות מפעלים  

 ומוסכים

 .מבוצע 'ד-'א מעקב שוטף  

 הפחתת מזהמים וגורמי סיכון בסקטור התעשייתי והעסקי : יעד 
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 טיפול בקרקעות מזוהמות מניעת מפגעים בסביבה החקלאית  : יעד

 נימוקים-לא בוצע/בוצע ז רבעוני"לו  אבני דרך משימה 

מניעת זיהום קרקע  

מפעילות  מפעלים  

 ומוסכים  

 מבוצע בשוטף ד -א  מעקב שוטף וניטור   



 נימוקים-לא בוצע/בוצע ז רבעוני"לו  אבני דרך משימה

הסדרת הטיפול  

בשפכים לרמה  

 שלישונית  

קידום וליווי ביצוע 

פתרונות ברשויות  

 .  מקומיות וישובים

 

  -נילי: שוטף כמו '  ד –' רבעונים א

, מכמש,  קדומים,נעלה

  ש"מט]נחל קנה  מאסף

 –חיננית , [ דרום השרון
 שקד 

,  שים"מט שידרוגליווי 

הכנת מכרזים פיקוח על  

 ביצוע חדשים

 

  מטשיםליווי  בוצע ד -רבעונים א 

יצהר   סלעית,ברכה

.  א.למ מטשיםבחינת 

 בקעת הירדן

  ם"מטשיסקר מצב 

ופתרונות קצה והוצאת  

 ח שנתי  "דו

 

 ד -רבעונים א 

 

בוצע סיור בבקעת  

שומרון בנימין  , הירדן

ח יעודכן  ברבעון  "הדו

 השני

ליווי תיכנון ואישור קו  

אזורי לשפכי גבעת זאב 

,  אריאל  –קו נחל רבה , 

   ן"שפד –אלקנה 

 התוכניות לא הוגשו 'ד-'א

פתרון  לקו שפכי   קידום

 אלפי מנשה  

 מעורבות פעילה ד –א 

 מניעת זיהום משפכים סניטריים  : יעד 
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 נימוקים-לא בוצע/בוצע ז רבעוני"לו  אבני דרך משימה

 – פדואלקו : שומרון
   ברקן

 וצפון השומרון   

 בבדיקה ד-א

לשפכי שבי   פתרון

 ,  שומרון 

 תקוע א ד 

חיבור שפכי אלקנה   

 רבה . לקו נ

 ביצוע לקראת א ד 

אישור  : מטה בנימין 

וביצוע פתרון לשפכי  

 עפרה  

 תקוע ד-ג

 –מתקנים נילי :  ביצוע
 עלי  , נעלה 

בשלב מכרזים של מטה   ד-ג

 בנימין

טיפול ובקרה לשפכי  

 נחל קנה  

סיורים לאורך   3 בוצעו ד-א

סיורי פקוח  15, הקו

ותחזוקה בתחנת  

 השאיבה חורשים
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 נימוקים-בוצע לא/בוצע ז רבעוני"לו  אבני דרך משימה

מניעת הקמת מטמנות  

 וגורמי זיהום באזור  

המשך מאבק לביטול  

  מטמנה פלסטינאית

 ,  באזור רימונים 

 טיפול במצבורי פסולת  

 שוטף  ד -א

מניעת   – טובלן פ"אס

 מטרדים  

בקרה ופיקוח על  

הפעולות למניעת זיהום  

בקרת הטיפול  , הקרקע

 .  בגז מתאן

 .סיורי פקוח 38בוצעו  ד  -א

בראון לפסולת   פ"אס

 יבשה  

 ד-א בקרה ופיקוח  

 

בוצעו  .לא פעיל   פ"האס

ביקורות באתר   8

ופגישות לתאום בדיקת  

של   המשך פעילות

 פ"האס

הקמה והפעלת  , אישור 

מתקן קצה לטיפול  

בפסולת מופרדת  

בשיטת עיכול אנארובי  

 עמנואל. ת.בא

,  קידום הכנת התוכניות 

 מסמך סביבתי ואישורים  

תקוע מסיבות   ד -א

 בירוקראטיות  

פיקוח על מתקני ייצור  

  קומפוסט

אור   קומפוסט)בבקעה

 (וטובלן

ביקורים   38בוצעו  ד-א פיקוח  מיוחד  

 17משואה  בקומפוסט

 .אור בקומפוסטביקורים 

 התגלו מצבורים של  

מזוהם  ברחבי  קומפוסט

 .הבקעה

 מניעת זיהום מפסולת וקידום המחזור  : יעד 

7 



 נימוקים-לא בוצע/בוצע ז רבעוני"לו  אבני דרך משימה

 –יישום חוק האריזות 
 פח כתום 

תיכנון וליווי  ,  ייזום

 הביצוע

 מתבצע   –רשויות  6

יתבצע   –רשויות  6

 2016במהלך 

לקדם , אין  –רשויות  3

 לחתימת חוזים 

 

 בוצע -רשויות  9 ד-א

 גבעת זאב חתומה  

חתומות ממתינות   2

 2016לתחילת ביצוע ב 

 בהליכי חתימה 3

 לא מיושם 1

חיסול מצבורי פסולת  

 בישובים

 . שוטף  ד-א וביצוע   איתור 

  המיחזורמניעת זיהום מפסולת וקידום : יעד : יעד 
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 נימוקים-לא בוצע/בוצע ז רבעוני"לו  אבני דרך משימה

החלת חוק אויר נקי 

 באזור  

 ד-א מאבק ציבורי  

 

 לא בוצע

  ניטור ומעקב  אחר נתוני

איכות אויר בתחנת  

 אריאל   

דוחות הניטור  . בוצע ד-א  פרסום חודשי

פורסמו באתר האיגוד  

 ובניטורית

ניטור אבק רציף בתחנת  

 נילי  

תוצאות הניטור  . בוצע ד -א פרסום חודשי 

 בניטוריתפורסמו 

,  מחצבת כוכב השחר    ניטור ופיקוח  מחצבות

  הנסון,   מחצבת נטוף 

אבן  נחל רבה ומגרסות 

 באתרי פיתוח  

ביקורות   48בוצעו  ד-א 

חודשיות במחצבות  

  וניטור אבק שנפלט

הדוחות   .מפעילותן

 בניטוריתפורסמו 

מניעת זיהום  מארובות  

 קמינים  

היתר בניה אחד   ניתן ד-א ניהול גישורים  , הנחיות 

 לארובה

פליטות חורגות  מניעת 

   בתעשיה

ארובות  בקרת דיגום 

פ הנחיית המשרד  "ע

   ס"להגה

 [  בדיקות 3כ ] 

דיגום בארובות של  בוצע ד-א

ת  "מפעלים באזה 3

ספרי  , אור ברקן: ברקן

לא  . ורונופולידןמטל 

 נמדדו חריגות

 איכות אויר טובה  : יעד 
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 מניעת מזיקים לאדם  : יעד

 נימוקים-לא בוצע/בוצע לוז רבעוני אבני דרך משימה  

התפשטות   מניעת

 לישמניהונגיעות 

מניעה  , פעולות ניטור 

 ברשויות וישובים נגועים 

תאום פקוח וניטור לשמניה   ד  –א 

איסוף נתונים לגבי , בצופים

הכנת מיפוי  , ישובים נוספים

 לחיסול מצבורי מסלעות

של זבוב   ניטורים 10 ביצוע

 .חול בצופים

קידום ניסוי טיפול למניעת  

 חדירת זבובי חול בצופים

 ביצוע ניטור בנילי

 תאום פעולות בנילי

  מניעת נגיעות מיתושים

 זבובים ומזיקים אחרים , 

איתור  , הנחיות לרשויות 

 וניטור חלקי  

בניטור   ועזרה, הסברה ד  –א 

 רשויות 3נקודתי 
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 נימוקים-לא בוצע/בוצע ז רבעוני"לו  אבני דרך משימה

הטמעת   –חינוך פורמלי 

ומניעת    המיחזורקידום 

 צרכנות יתר  

מוסדות חינוך  20-30ב 

 בתי ספר וגנים  

דרך פעילות   מבוצע ג-ב

ביצוע קולות קוראים  

והסמכת מוסדות חינוך  

פעילות בגני   .ירוקים

,  ילדים בקרני שומרון

,  אורנית, שומרון. א.מ

מודיעין עילית ומטה  

 .בנימין

חינוך  הנחיית צוותי

 מוסדות   3בעוד 

גננות במטה   הנחיית ד

בנימין וקרני שומרון  

במסגרת ביצוע קול  

 2015קורא 

עבודה עם צוותי חינוך  ד  -א רשויות לפחות   5ב  הנחיית צוותי חינוך 

 2)מודיעין עילית : של

 בתי ספר ירוקים וגני

ילדים בפעילות קול  

. א.מ, (2015קורא 

קורא   ביצוע קול -שומרון

בבתי ספר ובגני  2015

ליווי   -מטה בנימין, ילדים

גננות בביצוע קול קורא  

  -קרני שומרון, 2015

ליווי גננות בביצוע קול  

 2015קורא 

ו  "בשנת הלימודים תשע ד-ב גנים חדשים  2 הסמכת גנים ירוקים  

גני ילדים לגן  3הוסמכו 

 2, מטה בנימין 1)ירוק 

בתהליך  (בקעת הירדן

הגנות  . הסמכה לגן ירוק

.  קבלו ליווי ותמיכה

  תשעזהלימודים  בשהת

שומרון  . א.ממניגש גן 

 .להסמכה לגן ירוק

ליווי גנים בהטמעת  

 אורך חיים בר קיימא  

במסגרת ביצוע פעילות   גנים   4

 2015 קול קורא

חינוך לקיימות במוסדות  

לימוד לבנים במודיעין  

 .עילית

 

החינוך  ' באמצעות מח

 מודיעין עילית  

ביצוע פעילות לתלמודי   ד-ג

  -תורה וגני ילדים לבנים

הפעלת מרכזי למידה  

והקמת גינות אקולוגיות  

 . בחצרות

פעילות בקהילה וחינוך 

 בלתי פורמלי  

 קורסים למעורבות רכזי

, כנסים, נוער וקהילה

 .צעדות והשתלמויות

קבוצת   -בית אל ד-ב

 מנהיגות נוער

ניסיונות לגבש   -שומרון

  קבוצות פעילים בתוך

 .יישובי המועצה

צוות היגוי ירוק   -בנימין

 בישוב קידה

העמקת מודעות הציבור ומעורבותו  בפעילויות להגנת הסביבה  -חינוך וקהילה : יעד 

 ברשויות האיגוד
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 נימוקים-לא בוצע/בוצע ז רבעוני"לו  אבני דרך משימה

הסברה למניעת חשיפה  

לזבוב החול והדבקות  

   בלישמניה

:  המשך הפצת הערכות 

, מגנטים , סרטון , ספר 

הסברה  ,  דפים

 במוסדות חינוך 

מידע זמין באתר   ד  -ג

, האינטרנט של האיגוד 

לכל הרשויות   וסיוע

 .הנזקקות

הטמעת הפרדת  

 האריזות  

 . רשויות מ 6( פח כתום) 

,   הפרויקטוריםליווי 

 שלנו   תוכניותשילוב 

מידע זמין באתר   ד-ב

האינטרנט נגיש לכל  

עבודה עם  . הרשויות

 מטה בנימין

הגברת , חופש מידע 

 מעורבות  

שוטף של תוכנת   עידכון

   ניטוריתומפת 

 '  ד –' א

 

 לא בוצע

הכנסת חומרים לאתר  

   ולפייסבוק, האינטרנט

באתר מידע רב והוא   'ב –' א

.  מתעדכן מעת לעת

חומרי הסברה ומערכי  

פעילות למוסדות חינוך  

נמצאים באתר  

 .האינטרנט

ליווי רשויות בהגשה 

ובביצוע קולות קוראים  

בנושא המגוון הביולוגי  

 וחינוך

,  בוצע  במודיעין עילית ד  –א  כל הרשויות המעוניינות  

,  בית אל, בית אריה

,  קרני שומרון, אורנית

מטה  , שומרון, קדומים

  2016בשנת . בנימין

משרד להגנת הסביבה  

לא אפשר לתקצב  

 .המשך לפעילויות אלו

הקמת קבוצות פעילים  

 מקרב הקהילה והנוער

 קבוצת פעילים   ד  –א  לפחות. רשויות מ 5ב 

 .בקידה
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 טיפול במפגעי רעש וקרינה

 נימוקים-לא בוצע/בוצע ז רבעוני"לו  אבני דרך משימה

פ חוק "מדידות רעש ע  שוטף

 העזר  

 צורך במדידותלא היה  ד -א 

פ  "מדידות קרינה ע

 קריאה  

 בדיקות   33 ד-א

 כוננות סביבה 

 ביצוע

מתבצע   

 בשוטף



 נימוקים-לא בוצע/בוצע ז רבעוני"לו  אבני דרך משימה

  15מול  תוכניותבדיקת ואישור   מניעת מטרדים   –היתרי בניה 

 ועדות מקומיות 

 

היתר בניה עבור פרט   23ניתנו  ד -א

 ראדון

על פרויקטים   סביבתיםד "חו 6

 שונים

עמידה   -ד על מסלעות"חו 6

 לישמניהבתקן 

 היתרי בניה על ארובה לקמין 4

 ת"באהיתרי בניה למפעלים  5

 שונים

ופיקוח מגרסות באתרי   ניטור

 פיתוח  

ביקורות במגרסות   62 בוצעו ד  –א  פ חוק העזר מחצבות "ע

נידות שונות שניתנו להם  

 פ חוק העזר  "אישורים ע

 

 בועדותקידום בניה ירוקה 

 ורשויות האיגוד   התיכנון

בחינת  : יהודה  ע"א  פ"בשת

ההשלכות לשינוי תקינה 

  בועדותוהטמעה 

הופץ לחברות יועצים   המסמך ד-ב

לקראת  . והוגשו הצעות מחיר 

 בחירת  היועץ

 שיקום נחלים  

מפורטת פארק   תוכניתהכנת  נחל קנה  מפורטת  תוכנית

נחל קנה במסגרת מנהלת  

 הנחל  

 בהמתנה ד  –א 

 בהמתנה ד-ב   ביצוע אלמנטים מהתוכנית

קידום אלמנטים מתכנית   ניקוז נחלים  

 אזורית  

 בבחינה ד-א
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 תיכנון סביבתי מקיים: יעד



 פניות ציבור  

 נימוקים-לא בוצע/בוצע ז רבעוני"לו  אבני דרך משימה

נאות ומהיר   טיפול

 בפניות הציבור  

 :תלונות בנושא 160  טופלו ד -א   

 5מזיקים 

 1אגרואקולוגיה 

 4חומס 

 4רעש 

 6איכות אויר 

 17פסולת 

 27תכנון  

 18תעשייה  

 20ביוב ושפכים 

 5שונות 

 9פסולת מפלסטינאים
 44שריפות מפלסטינאים 

 


