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 2021יוני  חודשבסיכום פעילות 

 
 

 מנהלה  
 /הערות

  תאריך

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

  מכרז לשדרוג ובנית המשרדים , ו. מכרזים , בחירת קבלן 

 שוטף גישור קולחי השומרון ]ייצוגית[ 

הצעה לחלוקת ההכנסות מכירת ת. ש. חורשים ,בבית אמין ניתוק המתקן של הביוביות : דירקטוריון קולחי השומרון

 מורשה חתימה,
 

8.6 

 8.6 ישיבת הערכות לועדת איתור למנכ"ל : רפול וחוה בלום ] חוות דעת[ 

מכרז בניה .. 3 2021אישור "מחירון האיגוד" לשנת . . 2אשרור הסכם עם אשכול יו"ש .1:  מליאת מועצת האיגוד

א.  :דווחים.. 6מכרז פנימי למנהל תחום תעשיה .. 5קת יועצת להכנת מתווה בחירת מנכ"ל העס.. 4ושיפוץ האיגוד 

א. הפחתת השימוש  :דווח קולות קוראים. . 7בג"ץ מט"ש עפרה ב. מפעל אספלט פלס' ליד עמיחי ג. שיקום מחצבות 

ת אנרגטית ה. חינוך [ תלת ד. התייעלו ]בחדפי"ם ב. הצטיידות לכוננות סביבה ג. כוננות סביבה [ יחי' מרוחקות

ו. טבע עירוני ז. יום הנקיון הבינלאומי ח. מניעת לישמניה ט. מרכזי מחזור י. נקיון המרחב הציבורי יא.  ]שנתי

הערכת . ". "8פסולת חקלאית יב. קידום תחבורה ציבורית ללא זיהום יג. ק"ק תמרוץ למחזור יד. תקציב האיגוד

 "תעשייה ביהודה ושומרון פוטנציאל זיהום מי התהום מאזורי

14.6 

 27.6 ישיבת צוות 

 30.6 אסיפה כללית של איגוד מנהלי אכ"ס בישראל 

  כנסים / השתלמויות  

 , 1.6 דיון צוות בנושא גבולות המרחב הביוספרי מדבר יהודה 

 2.6 הצגת תכנית עבודה -וועדת היגוי לקול קורא סביבטבע בקעת הירדן

 8.6 סדרת הטיפול בפסולת בניןהשתתפות ביום עיון ה

 16.6 השתתפות בכנס רכזי רישוי עסקים

 24.6 השתתתפות בכנס הקומפוסט

 8.6 יום עיון הסרה וטיפול בפסול בניה

  

  דיונים/ סיורים  

 1.6 דיון עודפי עפר , מתתיהו 

 15.6 שיקום במ.א. מטה בנימין: מחצבות המיועדות לסיור עם מזכיר הקרן לשיקום מחצבות ונציגי מ.א מטה בנימין
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 30.6 סיור מטשי"ם גוש טלמונים מ.א. מטה בנימין ומחוז ירושלים המשרד להגנת הסביבה נחשון וחזי

 6.6 י.ע. מהנדס קדומים אריה חסן 

 7.6 י.ע. ] זום[ בענין בג"ץ מט"ש עפרה ] חלךה"ט, ירוק עכשיו, איגוד , עפרה[ 

 8.6 מר אורגניתמיכה בהקמת מתקנים לטיפול בחו

 24.6 י.ע. עם ישראל אופנהיים הצעה לפתרונות ריח למאגרי ביוב ] בקעה[ 

 30.6 תכנית אב לתחבורה יו"ש 

 תשתיות ותעשיה

 2.6 מפעל קשת פרימה -סיור בא"ת מסילה

 6.6 אריה חסן הנדסה קדומיםעם  פגישת הכרות

 7.6 סיור בשיתוף מ.א שומרון בלשם בנושא לישמניה

 13.6 מועצה אזורית שומרון  GISות עם מערכת הכר

 20.6 פגישה עם מנהל מחלקת איכות סביבה מ.א שומרון נהלי עבודה משותפים

  

  תיכנון סביבתי 

 6.6 א"ת בראון 106אישור למתן היתר בניה מבנה תעשיה פריאל תעשיות מתכת בע"מ מגרש 

 6.6 1023/1ו חנה ואליהו ויינרמן, מצפה יריח -אישור פרט ראדון

 6.6 אריאל  72, מגרש 8-1אישור בריכת שחיה בבית פרטי  משפחת לוי גלית ואיתן, ההגנה 

 7.6 125נגה ויהודה פור, מצפה יריחו -אישור פרט ראדון

 7.6 סיור צילום נחלים מזוהמים

 9.6 אבני חפץ -פגישה להצבת מגרסה

 9.6 דומים, ק2089אטב פלסטיק, מגרש  -אישור למתן היתר בניה

 9.6 משפחת קנוהל מרים ואריאל, כרם רעים -היתר בניה לארובה

 9.6 סיור להכרה והערכת המצב הסביבתי אזור תעשייה עלי זהב

 9.6 אבני חפץ -פגישה להצבת מגרסה

 14.6 1093ויטמן כפר אדומים  -אישור פרט ראדון

 14.6 533משפחת קבברה, שבות רחל מגרש  -היתר בניה לארובה

 14.6 שבות רחל -מגרסה  פגישה להצבת

 15.6 מחצבות בבנימיןסיור 

 16.6 ישיבת רכזי רישוי עסקים

 20.6 הכרות וקביעת נהלי עבודה עם יעל מייזל מאיגוד ערים ופקחי המועצה.

 20.6 1097לנדאו, כפר אדומים מגרש  -אישור פרט ראדון

 20.6 1117רש משפחת דובנסקי, כפר אדומים מג -אישור פרט ראדון

 20.6 רחלים, הר כביר -אישור קירות תמך

 21.6 1141משפחת חריטונסקי, כפר אדומים  -אישור פרט ראדון
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 23.6     1121דובנסקי, כפר אדומים  -אישור פרט ראדון

 23.6 303גני ילדים כוכב יעקב, מגרש  -התייחסות להיתר בניה

 23.6   1128מגרש משפחת זהבי כפר אדומים  -אישור פרט ראדון

 23.6 1127משפחת דומברוביץ' כפר אדומים מגרש  -אישור פרט ראדון

 27.6 בטון הגיא -סיור פיקוח

 27.6 79אריאל מגרש   17משפחת גאורה, ההגנה  אישור בריכת שחיה בבית פרטי 

 28.6 בגיס אנרגיה חלופית בעמ, קדומים  -היתר בניה

  שפכים 

 24.6 מבריכות חימצוןניטרול ריחות פגישה

 שוטף מעקב מתקנים 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 סיור פקוח טובלן ק אור וק משואה
ו  3,15,22

29.6 

 29.6 איתור משטח קומפוסט לא חוקי מפרש בעלי חיים במושב תומר בקעת הירדן

 מזיקים

 1.6 ניטור קרציית מערות ביתמר חי ונחשון

  תעשיה ורישוי עסקים 

 29.6, 22.6 ת במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל מערבביקורו

 23.6, 7.6 ביקורות במפעלים חברת אקו מדיקל באזור התעשייה מעלה אפרים

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

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

 2.6 ביקורים במפעל קשת פרימה באזה"ת מסילה, פיקוח על תעשייה

 9.6 סיור באזור התעשייה עלי זהב, פיקוח על תעשייה

ביקורת בנגריית מרסלו אומנות הריהוט באזה"ת ברקן: טיפול בבקשה לרישוי העסק. הרישוי אושר בתנאים 

 סביבתיים.

17.6 

  שפכי תעשיה 

 22.6 ייה ברקן. המתקן פועל באופן תקין. ביקור במט"ש אזור התעש

 29.6, 22.6 ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן גרמה לריח מקומי 

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 17.6 ביקורת בבריכת שחיה ברקן: טיפול בבקשת היתר רעלים

 22.6 רופימאט באזור התעשייה ברקן, פיקוח על חומ"סביקורת במפעל פ
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 23.6 ביקורת במחסן חומרי הדברה חברת הכרמל במושב נעמה בקעת הירדן, טיפול בבקשה להיתר רעלים

 29.6 ביקורת בבריכת שבי שומרון, פיקוח על חומ"ס

 30.6 מ"סביקורות בבריכות שחיה בישובים סלעית, אלפי מנשה וקרני שומרון, פיקוח על חו

  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 יוני השנה בהמשך המסמך.
 

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

 .2021-הוכן דו"ח של חודש ינואר 
10.6 

פיקוח על דיגום בארובת מפעל אספלט הנסון נחל רבה בהשתתפות נציג המשרת להגנת הסביבה מר מטביי -ביקורת

 פלדמן
24.6 

  מחצבות 

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

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

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

  

  פיקוח סביבתי

 21.6, 2.6 טופ הנגב אריאל -פיקוח מגרסה

 2.6 סיור בקשת פרימה ומפעלים נוספים בא"ת מסילה

 3.6 דולב-ניטור מערך מחזור

 קרנ"ש -פיקוח מגרסה 
3.6 ,13.6  

,28.6  

 13.6, 3.6 אלפי מנשה אר גיל -פיקוח מגרסה

  27.6, 3.6 עימנואל -פיקוח מגרסה

 13.6, 3.6 צופים -פיקוח מגרסה

 13.6, 3.6 שקד -פיקוח מגרסה

 21.6,  6.6 רחלים -פיקוח מגרסה

 6.6 בית אל -פיקוח מוסך

 6.6 כוכב יעקוב -וח מוסךפיק

 6.6 עופרה -פיקוח מוסך

 6.6 בירה-פסגות/אל -פיקוח תחנת מעבר

 7.6 , עם עוזיאלסיור צילום נחלים מזוהמים

 14.6, 7.6 א.י. כלפון עופרים -פיקוח מגרסה

 8.6 יום עיון להסדרת טיפול בפסולת בניין.בזום.

 21.6, 8.6 כפר אבות -פיקוח מגרסה

 שילה -הפיקוח מגרס
9.6 ,14.6 

,17.6 
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 9.6 אלקנה -פיקוח מוסך

 9.6 סיור בא"ת עלי זהב

 10.6 אבי מרציאנו כפר אדומים -פיקוח מוסך

 10.6 כפר אדומים -פיקוח מוסך

 10.6 נתיב הגדוד -פיקוח מוסך

 10.6 קיבוץ גלגל -פיקוח מוסך

 13.6 מעלה שומרון -פיקוח מוסך

 13.6 קרני שומרון -פיקוח מוסך

 14.6 שבות רחל -סיור להיתר מגרסה 

 15.6 מחצבות בבנימין

 16.6 גיתית -נטור מערך מחזור

 16.6 מוסך תפוח -פיקוח מוסך

 16.6 מעלה אפרים -פקוח מגרסה

 16.6 א"ת מעלה אפרים -פקוח סביבתי

 17.6 מבוא חורון -פקוח מוסך

 17.6 פורד, מבוא חורון -פקוח מוסך

 17.6 מוטורס, מבוא חורוןרעות  -פקוח מוסך

 17.6 גבעת זאב -פקןח מגרסה

 20.6 שומרון הכרות וקביעת נהלי עבודה עם יעל מייזל מאיגוד ערים ופקחי המועצה

 22.6 אוטו שאפ, אריאל -פקוח מוסך

 22.6 בר, אריאל -פקוח מוסך

 22.6 חניון אפיקים, אריאל -פקוח מוסך

 22.6 יעקוב עמר, אריאל -פקוח מוסך

 22.6 פרונט השומרון, אריאל -פקוח מוסך

 22.6 טלמון -תיעוד מפגע סביבתי

 24.6 תובלן וקומפוסט אור -פיקוח

 27.6 פקוח מפעל בטון הגיא

 27.6 מודיעין עלית -איתור מפגעי פסולת בניין

 28.6 נילי -איתור מגרסה

 30.6 מטה בנימין -סיור מט"שים 

  

  חינוך סביבתי וקהילה 

 , אורנית1.6 דת איכות הסביבה אורניתוע

 8.6 קורס משבר האקלים

 16.6 מפגש רכזי חינוך ארצי

 הנעת ביצוע קול קורא תלת שנתי בבקעת הירדן עם אריאל ניסן מנהל מח' חינוך, יערה  מחו"ה שומרון רט"ג, 
, בקעת 20.6

 הירדן
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  פניות ציבור 

  
פקח הרשות  עולה כי אין לעסק רשיון.ת מבדיקה של מנהל תחום תעשיו -א חורוןזיהום מחליקיקי אלומיניום מבית עסק במבו

קיבל הנחיות 
לחיוב בית 

העסק 
להוצאת 

 רשיון  
המועצה  מדובר בביוב פרטי, -בוצעה פניה לרשות  -פניות בנושא מפגע סביבתי של פריצת ביוב בעמנואל 2

מפעילה 
אכיפה 

במסגרת 
 סמכותה

  שיות באיגוד מול מהנדס הרשותעתתשתיות והנושא בטיפול מנהלת תחום  -נטפיםמטרד רעש מכביש בקריית 
הועבר  זיהום אויר משריפות ליד הישוב שקד

לטיפול 
 המנהא"ז

הועבר  זיהום אויר משריפות ליד הישוב צופים
לטיפול 

 המנהא"ז
בעל המפעל  ה ריח חריג בוצע ביקור ע"י מנהל תחום תעשיות, לא הי -ריח של צבע מחניק ממפעל בא.ת. ברקן

התבקש 
להסדיר 

רשיון עסק 
ונתנו לו 
הנחיות 

 למניעת ריח
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 2021 יוניממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 

 
 

 
 עדין  לאבק מרחףמערך הסביבה היממתי  חריגות ונמדד לאיוני חודש ב

PM10 (130 מק"ג/מ"ק.) 
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 2021 ינוארדש בחואיכות אוויר ביו"ש 
 מערכת ניטור אוויר ארצית( -)ע"פ תחנות אריאל, גוש עציון ומודיעין של מנ"א 

 

 
 

 
 

טובה יחסית. לא נמדדו חריגות הייתה ינואר אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
תחנת גוש עציון זמינות נתוני מדידת ריכוזי חומר חלקיקי עדין בריכוזי מזהמי אוויר שנבדקו. ב

 ולהן לא מוצגים בתרשימים לעיל. 65%הייתה 
 



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

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

 
 

 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 הסביבההוצגו ריכוזים מרביים כאחוז מ 1בתרשים                

 היממתי. ערך הסביבהמ ממוצעים חודשיים כאחוז ריכוזים                
 

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

 בין הנמוכים.  -ובתחנת גוש עציון  ,)"תחנות הניטור" להלן( הפרוסות  ברחבי הארץ ניטור אוויר

 

בתחנות ינואר הנם בינוניים שנמדדו בחודש שנמדדו בתחנת אריאל   ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
בתחנת גוש עציון זמינות נתוני מדידת ריכוזי חומר חלקיקי עדין  ם.הגבוהי -ובתחנת מודיעין , הניטור
 להן לא מוצגים בתרשימים לעיל.ו 65%הייתה 

 

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

 
טובה יחסית. לא נמדדו חריגות הייתה ינואר ש אוויר ביו"ש בחודהע"פ ממצאי מנ"א איכות 

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

 
                              

 
 

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


