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 2021 מרץ חודשבסיכום פעילות 

 
 

 מנהלה  
 /הערות

  תאריך

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף הכנה ליציאה למכרז שיפוץ מבנה איגוד

  כנסים / השתלמויות  

 3.3 השתתפות בוועידת היחידות הסביבתיות

 16.3 לימוד לוח רינגלמן

  דיונים/ סיורים  

 10.3 קומפוסט משואה וקומפוסט אור יעל וחזי ,סיור עם מוטי אבנר ראש אגף ישובים מ.א. בקעת הירדן באס"פ טובלן

 9.3 איגוד ערים יהודה ורכזי חקלאות עם סיור בקומפוסט אור 

 4.3, 2.3 דיונים בנושא הגשת ק"ק פסולת חקלאית

 21.3 טיפול בפסולת בנין עטרותאסף שפירא אתר ל

 22.3 רעש בנושא רעש ממפעל טיירק ףדיון עם רכזות רעש )מחוז צפון ומחוז מרכז( ואג

  פגישת היכרות עם מהנדס אריאל

  תיכנון סביבתי 

 2.3 1084משפחת רנד, כפר אדומים מגרש  -אישור פרט ראדון

 7.3 629יונתן דרורי, אלון מגרש  -מצ"ב אישור פרט ראדון

 8.3 סומברה -היתר בניה

 8.3 תוראב, אריאל מערב -היתר בניה

 10.3 ועדת משנה איכות סביבה -ישבת מת"ע

 14.3 כפר אדומים 1133יחזקאלי  -פרט ראדון

 14.3 1134אסף אברהם, כפר אדומים  -אישור פרט ראדון

 16.3 37גרינפילד רבקה ועוזיאל, נופי פרת מגרש  -אישור פרט ראדון

 22.3 15-פורום ה -מפגש עיון בנושא מדיניות ארוכת טווח לניהול הנגר בעיר  -גשם על עירי 

 24.3 דירה אריאל משפחת בוחניק 204מגרש  60אישור בריכת שחיה בבית פרטי ברחוב הדקל 

  שפכים 

 .4.3 טיפול בסתימה בנחל קנה מתקן פיראטי פלסטינאי ליד שערי תקווה
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  מחזור פסולת מוצקה ו 

 4,18,23.3 סיור פקוח בטובלן קומפוסט אור 

 21.3, 10.3 פניה למחוז טיפול במפגעי הריח בבקעה והזמנה לסיור

 קרינה

  

  תעשיה ורישוי עסקים 

, 22.3, 7.3 מערב ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

31.3 

 21.3, 10.3 לה אפריםביקורות במפעלים חברת אקו מדיקל באזור התעשייה מע

 21.3 פיקוח על העסק טרנשינל באזה"ת מעלה אפרים, נאי ןביקורת באתר גריטה אימ

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

 2.3 ביקורת במפעל אחווה אחדות בפארק תעשיות אריאל מערב, פיקוח על תעשייה

 4.3 באזור התעשייה ברקן, פיקוח על תעשייהגיות סינון ולביקורת במפעל א.ד. טכנו

 9.3 סיור באזור התעשייה עלי זהב, פיקוח על תעשייה

 11.3 סיור באזור התעשייה הזעירה באריאל, פיקוח על תעשייה

 15.3 ויקטוקור טכנולוגיות באזור התעשייה ברקן, פיקוח על תעשייהביקור במפעל 

 18.3 זור התעשייה ברקן, פיקוח על תעשייהביקור במפעל ספרי מטל בא

  

  שפכי תעשיה 

 15.3 ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פועל באופן תקין. 

 22.3, 7.3 ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן גרמה לריח מקומי חלש 

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף ות חומ"ס.טיפול במכשירים ובציוד, כוננ

בפארק תעשיות אריאל מערב  ים זהבי הכרם ואורטל מערכות חימום באזה"ת ברקו ובמפעל נויימןביקורות במפעל

 בהשתתפותו של נציג המ' להגנה"ס דר' עדנאן סולטאני: טיפול בבקשות לחידוש היתר רעלים

2.3 

 10.3 פיקוח על חומ"סמוליטן באזור התעשייה מעלה אפרים, -ביקורת במצבעת טקסטיל האמה

 15.3 באזור התעשייה ברקן, פיקוח על חומ"ס  MTIביקורת במפעל 

 18.3 ביקורת במפעל ניתוב באזור התעשייה ברקן, פיקוח על חומ"ס
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 17.3 איסוף סוללות אולפנה עופרה

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, חרום, תרגילים

אריאל מערב במסגרת טיפול בתלונת עובדי מפעל מערכות נוחות  ביקור במפעלים גרין אויל ומערכות נוחות באזה"ת

על ריח חריג של סולר שרוף ממפעל גרין. בזמן הביקור לא הובחן מטרד הריח. מפעילי מפעל גרין אויל הבטיחו למנוע 

 גרימת במטרד.

31.3 

  

  איכות אויר                    

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

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

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

 .2020-דצמבר הוכן דו"ח של חודש 
9.3 

  

  מחצבות 

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

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

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

  

  פיקוח סביבתי

 7.3 בית אריה -פיקוח מגרסה

 15.3, 7.3 נילי -פיקוח מגרסה

 15.3, 7.3 עופרים, דחפורי הבקעה -פיקוח מגרסה

 15.3, 7.3 גני מודיעין -פגישה להצבת מגרסה

 9.3 מגדלים -פגישה להצבת מגרסה

 9.3 בטון הגיא, עמנואל -פיקוח מפעל

 14.3 מגדלים -פיקוח מגרסה

 15.3 עלי זהב -פיקוח מגרסה

 21.3 בירה-פסגות/אל -תחנת מעבר פיקוח

 21.3 , בית אריהרעש ממחצבה ומגרסה מול שכונת מגורים -פגישה

  חינוך סביבתי וקהילה 

 8.3, 1.3 קורס אנרגיה מתחדשת

 16.3, 2.3 קורס משבר האקלים

 פגישת עדכון )זום( טיפול בהגשת קול קורא ניקיון המרחב הציבורי במועצה אזורית מטה בנימין.
, מטה 2.3

 בנימין

, גבעת 2.3 פגישה טלפונית עם חנן רוזנברג בנושא ביצוע קול קורא תלת שנתי
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 זאב

 פגישה טלפונית עם יסמין גזברית מועצה מקומית מעלה אפרים בנושא קול קורא ניקיון המרחב הציבורי
, מעלה 7.3

 אפרים

ית הספר, במסגרת ביצוע קול קורא תלת שנתי מפגש הכנה למורים בנושא חינוך לקיימות בגינה אקולוגית בחצר ב

 לשנת תש"ף ותשפ"א
 , שומרון9.3

 10.3 פגישת רכזות מחוז ירושלים )זום(

 , שומרון10.3 פגישה  בנושא פעילות קיימות וקהילה עם כפר הסטודנטים בהר ברכה ומיכל אלקלעי מקק"ל

 10.3 פגישת רכזי חינוך מחוז מרכז )זום(

 11.3 ת לקורס קיימות למגזר החרדיפגישת וועדה מייעצ

 11.3 מפגש זום בנושא תיכנון אגני היקוות "למה מוצף פה"?, אגמא מרכז ידע לאגני היקוות

ועדת בחינת מיזמים במסגרת ביצוע פרק ג קול קורא תלת שנתי לשנים תש"ף, תשפ"א ותשפ"ב בבקעת הירדן 

חלקה לשירותים עירוניים, זרתהון דמוזה רכזת חינוך מנהל המ בהשתתפות חוי אייל מנהלת המתנ"ס חגי יהודה

 במחוז מרכז.

, בקעת 15.3

 הירדן

 יום ניקיון בבית אריה במסגרת פעילות קול קורא יום הניקיון הלאומי
, בית 16.3

 אריה

 18.3 יום עיון )זום( בנושא סקר טבע ומורשת באגן עין כרם

 שוטף נתיליווי הרשויות המקומיות בביצוע קול קורא תלת ש

 שוטף ליווי הרשויות בהגשת קולות קוראים )קול קורא מדיחים וקול קורא ניקיון המרחב הציבורי(

 שוטף עדכון אתר אינטרנט

  פניות ציבור 

  
בוצעה  בקשה לבדיקת אסבסט בקרואן בגבעת הראל

בדיקת 
והממצאים 

 נמסרו לפונה
בוצעה  דחפור הורס שטח טבעי סמוך למודיעין עלית

דיקה מול ב
הרשות, 
העבודה 
בפקוח 

הגורמים 
 הירוקים

הגיעה  אבק מזיק ממחצבה מאזור פלסטינאי ליד צומת תפוח
ממ.א.שומרו

הועבר  -ן 
לטיפול 

 המנה"אז
רשוי עסקים  שאלה לגבי אישור רשוי עסקים של חוות גז בפצאל 

בנושא זה 
מטופל ע"י 

הרשות. 
הפונה הופנה 

 לרשות
הרשות  גרסה מול שכונת מגורים בעופריםרעש לא שפוי ממחצבה ומ 



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

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

זימנה פגישה 
 בנושא
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 2021 מרץממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 
 
 

 

 
 
 

 מערך הסביבה היממתי חריגות 2 נמדדו בימי אובך מרץבחודש 
 (.מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף
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 2020 דצמברודש בחאיכות אוויר ביו"ש 
 מערכת ניטור אוויר ארצית( -)ע"פ תחנות אריאל, גוש עציון ומודיעין של מנ"א 

 

 
 

 
 

בימיי אובך בכל  טובה יחסית.הייתה דצמבר אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
: בתחנות גוש עציון PM10)יבה היממתי לחומר חלקיקי עדין )התחנות  נמדדו חריגות מערך הסב

 חריגה אחת.  -חריגות ובתחנת אריאל  2ומודיעין נמדדו 
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 המזהמים )מזהמי אוויר(:

          
NOx -  שעתי החצי מערך הסביבההוצגו ריכוזים מרביים כאחוז  1תחמוצות חנקן, בתרשים 

 ערך חוז מכא הוצגו ריכוזים ממוצעים חודשיים 2תרשים (. ב 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( עדין חומר חלקיקי.   
 הוצגו  2היממתי. בתרשים  ערך הסביבההוצגו ריכוזים מרביים כאחוז מ 1בתרשים                

 היממתי. ערך הסביבהמ ממוצעים חודשיים כאחוז ריכוזים                
 

 הערות:
 
 ניטור אווירבתחנות  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 –גבוהים ובתחנת מודיעין -בינוניים -תחנת גוש עציון , בבתחנות הניטור

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

 

 בינוניים שנמדדו בחודש דצמבר בתחנות הניטור.-נם נמוכיםאריאל ה 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)דדו חריגות מערך הסביבה היממתי לחומר חלקיקי עדין )התחנות  נמ

 חריגה אחת.  -חריגות ובתחנת אריאל  2ומודיעין נמדדו 
 

                              
 
 

 וחומ"ס, מנהל תחום תעשיות הכין:     ד"ר וסילי רודסקי                                                      
 


