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 2020 ספטמבר חודשבסיכום פעילות 

 
 

  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף תוכנית עבודה במסגרת נהלי חרום קורונה 

 1.9.20 קליטת יועמשי"ת עו"ד שירי שפירא ] במפגש עם רפול , יו"ר האיגוד[ 

 8.9 ון והגזבר דיון הערכות עם רוא"ח מימ

 שוטף גבי  –קורס גיוס תקציבים 

וובינר עם אגף השכר והסכמי עבודה במשרד  -ארגז הכלים הניהוליים בתקופת הקורונה 

 האוצר

17.9 

 שוטף  תיכנון , עיצוב משרדי האיגוד 

  כנסים / השתלמויות  

 14.9 ועדת כספים ומליאת מועצת האיגוד ] זום[ : 

 14.9 ע לרשויות חשיפת ק"ק סביבטב

 23.9 זיהום מקמינים –בו. הפנים של הכנסת : ] בזום[ 

  

  דיונים/ סיורים  

 1.9 יעל וחזי פגישה לימוד והכרות ק אור

 3.9.20 י.ע. במשרד עם ייזם ] דוד מנחם[ מתקן לטיפול בחומרי חציבה קרנ"ש 

 6.9.20 מפעל טיירק , א.ת. שחק  –זום: י.ע. עם מ.א. שומרון 

 7.9 מטרדי סביבה גני מודיעין מערב ] משטרה , מועצה  ונוספים  –סיור וישיבה 

 9.9 סיור בא.ת. בראון 

 10.9 דיון ] זום[ עם מחוז מרכז , הגה"ס ומתכנן קמ"ט בנושא תוכניות בתפר בין המחוז ליו"ש 

 17.9 הערכות לק"ק לניהול פסולת אזורית ] זום[ עם א"ע יהודה ואשכול יו"ש 

 23.9 התחייבויות לעתיד  –י.ע. עם קבלן מגרסה בברוכין 

התייעצות  -קליטת תשטיפים מאתרי הטמנה שונים בבריכות של אתרי טובלן בבקעה 

 עם מ. הגה"ס בזום  -מקצועית
30.9 

  תיכנון סביבתי 

 3.9 בדיקה חוזרת ושליחת הערות על מסמך סביבתי מתקן טיפול בפסולת בניה קרנ"ש 

 3.9 בנושא הקמת תחנת מעבר לחומרי חציבה קרנ"שפגישה 
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 7.9 ומתתיהו משרד הגנת הסביבה מועצה אזורית בנימין ןסיור בגני מודיעי

 10.9 פגישה עם המשרד הגנ"ס מתכנן קמ"ט איכ"ס בנושא תוכנית בקו התפר

 16.9 לסקר היסטורי בבית אריה תהתייחסו

 24.9 א"ת קרנ"ש 2היתר בניה מגרש 

  שפכים 

 24-27.9 טיפול בפתיחת סתימה בנחל קנה

  

  פסולת מוצקה ומחזור  

 1,9,16,22.9 משואה .אור וק .בטובלן ק י ביקורת סיור

  תעשיה ורישוי עסקים 

 24.9, 15.9 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 22.9 ,8.9 באזור התעשייה מעלה אפרים חברת אקו מדיקלביקורות במפעלים 

 8.9 פיקוח על העסק איטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים,  ןבאתר גריטה אימביקורת 

 8.9 , פיקוח על העסקביקורת במפעל אקוליין ביודיזל באזור התעשייה מעלה אפרים

 22.9, 8.9 פיקוח על העסקבאזה"ת מעלה אפרים,  הירדןביקורת בבית דפוס שושנת 

 המפעל עדיין לא פעל.. עלה אפריםת מ"ת במפעל ביודיזל באזהוביקור

 המפעל היה סגור )נעול( 

8.9 

22.9 

 1.9 .העסקביקורת במפעל קבוצת אלון באזור התעשייה ברקן, פיקוח על 

  

  שפכי תעשיה 

 29.9 . המתקן פועל באופן תקיןביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. 

 15.9  .יחגרמה לרפעולת המתקן ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. 

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 1.9 , פיקוח על חומ"סבישוב עפרה RSTבחברת ביקורת 

 1.9 .פיקוח על חומ"ס בבריכת שחיה בישוב עלי,ביקורת 

 8.9 בקיבוץ גלגל, פיקוח על חומ"סביקורת בבריכת שחיה 

 10.9 , פיקוח על חומ"סבע"מ בא. ת. כפר אדומים הלל תעשיות ומסחרבמפעל ת וביקור

 10.09 , פיקוח על חומ"סומצפה יריחו םבישובים כפר אדומיבבריכות שחיה ת וביקור

במפעלי אזה"ת ברקן פלקסט פרינט וגרין אל בהשתתפותו של נציג המשרד להגנת ביקורות 

 הסביבה דר' עדנאן סולטאני, פיקוח על חומ"ס

13.9 
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 15.9 , פיקוח על חומ"ס.של קאנטרי אורניתביקורת בבריכת שחיה 

 16.9 ביקורת בבריכת שחיה בגבעת זאב, פיקוח על חומ"ס

 22.9 ביקורת במפעל ביודיזל אקוליין באזה"ת מעלה אפרים, פיקוח על חומ"ס

  

 , תרגיליםחרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

מנט על הכביש ליד עינב דווח של עוזיאל, טופל על ידי לוחות גג המכילים אסבסט צ .א.ס

 מוקד נתיבי ישראל

13.9 

  איכות אויר                    

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

 ך המסמך.בהמש ספטמברגרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש . בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד
 שוטף

פורסם באתר ואיכות אויר ביו"ש  דוחות ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת 

 .יוליחודש ח של "דו ןהוכ .האיגוד ובאתר ניטורית
29.9 

  רעש וקרינה 

 7.9 בדיקות קרינה מוסדות חינוך אלפי מנשה

  מחצבות 

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

 16.9  באתר ניטורית מוהביקורת פורס ח"דו. ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר

 15.9 .באתר ניטורית םביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. דו"ח הביקורת פורס

  פיקוח סביבתי

 23.9, 6.9 אלקנה, כפר אבות -פיקוח מגרסה

 21.9, 6.9 אריאל, טופ הנגב -פיקוח מגרסה

 6.9 נופי נחמיה, וליד חסן -רסהפיקוח מג

 23.9, 6.9 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 22.9, 7.9 בית אריה -פיקוח מגרסה

 22.9 7.9 עופרים -פיקוח מגרסה

 7.9 שפיכת עודפי עפר ביער  סמוך לישוב  מתתיהו -פגישה

 7.9 הצבת מגרסה, דחפורי הבקעה, מודיעין עילית -פגישה

 22.9, 8.9 טלמון -פיקוח מגרסה

 8.9 בירה-פסגות/אל -פיקוח תחנת מעבר

 30.9, 13.9 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 13.9 מגרסה ניידת אבן עמי, אריאל -צו הפסקת עבודה

 13.9 בטון הגיא, עמנואל -פיקוח מפעל

 14.9 מעלה אפרים -פיקוח מגרסה

 14.9 אקומדיקל, פסולת מסוכנת -פיקוח סביבתי
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 14.9 אקומדיקל, פסולת רפואית -פיקוח סביבתי

 15.9 אלפי מנשה -סיור לאיתור מגרסה ללא היתר

 21.9 אריאל, אבן עמי -פיקוח מגרסה

 29.9 ברוכין, וליד חסן -פיקוח מגרסה

  חינוך סביבתי וקהילה 

עם רונית, מחלקת חינוך מעלה אפרים בנושא קול קורא חינוך וקהילה דו שנתי.  י.ע. 

 )תמיכה בכתיבה והגשה של הקול קורא(
 , מעלה אפרים6.9

עם רוית זיצר בנושא בחירת פרוייקטים לביצוע במסגרת הקמת גינות סיפור בתמיכת  י.ע. 

 קרן האיגוד.
 , מ.א. שומרון9.9

  10.9 יום עיון התכנית המשולבת בבתי הספר, המשרד להגנת הסביבה.

 , גבעת זאב13.9 גבעת זאב, ביצוע קול קורא תלת שנתיפגישה טלפונית עם חנן, מחלקת חינוך 

פגישה טלפונית עם אלה ויינרב, מחלקת יישובים, מ.א. שומרון, בנושא ביצוע פרק ג קול 

 קורא תלת שנתי
 , מ.א. שומרון13.9

 14.9 מפגש הסברה בנושא קול קורא סביבטבע, מחוז מרכז, המשרד להגנת הסביבה

 15.9 ל מייזל בנושא קידום קול קורא סביבטבעפגישה עם איצ'ה מאיר ויע

 , בית אל22.9 פגישה בזום עם מחלקת חינוך בנושא קידום ביצוע קול קורא תלת שנתי, פרק ב.

פגישה בזום עם מחלקת חינוך ועם אריאל פילבר מביס"ש עפרה בנושא קידום ביצוע קול 

 קורא תלת שנתי, פרק ב.
 , מ.א. מטה בנימין24.9

 שוטף מיכה לרשויות המקומיות לביצוע קול קורא תלת שנתיליווי ות

  פניות ציבור 

  
התלונה הגיעה דרך  שפני סלע שפוגעים בגינות הפרטיות בקרני שומרון

הופנו לקמ"ט  -המנהא"ז
 רט"ג

בטיפול האיגוד מול  ריח טיגון מחנות פלאפל בעופרה
 הרשות

בטיפול מנהל תחום  רעש מקרינה בנופים
 קרינה

 הועבר לטיפול המנהא"ז נמשכת מדי ערב וגורמת לזיהום אוויר קשה בריחן שריפת הפסולת בברטעה
 בטיפול המנהל האזרחי זיהום אויר קשה בריחן משריפות פלסטינאים

 בטיפול המנהל האזרחי זיהום אויר קשה ברבבה משריפות פלסטינאים
 ול המנהא"זהועבר לטיפ זיהום אויר קשה באיתמר משריפות פלסטינאים

 הועבר לטיפול המנהא"ז זיהום אויר קשה באיתמר משריפת פסולת בתל ארומה
בוצע ביקור של מפקח  שפיכת פסולת מסוכנת בברוכין

האיגוד ניראה כי מדובר 
בפסולת מצברים הועבר 

לטיפול מחוז מרכז 
 ולמשטרה הירוקה

הועבר לרשות להפניה  מרעישהבמודיעין עלית בתחנת מים )"מקורות"(. יש שם אנטנה ומשאבה ש
 לטיפול מקורות
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 2020 ספטמברממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 
 

 

 
 

 מערך הסביבה היממתי ו חריגותנמדדלא  ספטמבר בימים שמד אבק פעלבחודש 
 .(מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף
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 2020 יוליבחודש איכות אוויר ביו"ש 
 מערכת ניטור אוויר ארצית( -)ע"פ תחנות אריאל, גוש עציון ומודיעין של מנ"א 

 

 

 
 

טובה יחסית. בתחנת גוש עציון הייתה יולי אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
 שמונה שעתי לאוזון )ראה תרשימים(.נמדדו שתי חריגות קטנות מערך ה
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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 2(. בתרשים  24והיממתי )  (  0.5)             
 ממתי.הי 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:
 
 ניטור אווירבתחנות י ליושנמדדו בחודש ת גוש עציון הנם בין הנמוכים שנמדדו בתחנ NOx י ערכ -

 בינוניים.  -נמוכים - בתחנות אריאל  ומודיעין)"תחנות הניטור" להלן(,  ץהפרוסות  ברחבי האר

 

הנם בין הנמוכים שנמדדו בחודש יולי שנמדדו בתחנת אריאל   ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
 בין הגבוהים. -בינוניים ובתחנת מודיעין  -, בתחנת גוש עציון בתחנות הניטור

 

 ,בתחנות הניטור יוליבינוניים שנמדדו בחודש -נמוכיםהינם  אריאל שנמדדו בתחנת  O3 ערכי  -
 2ו נמדד גוש עציוןבתחנת הגבוהים.  -גבוהים ובתחנת גוש עציון  -בינוניים -בתחנת מודיעין

 מערך השמונה שעתי לאוזון )ראה תרשימים(. ותקטנ ותחריג

 
תחנת גוש עציון טובה יחסית. בהייתה יולי אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 

 נמדדו שתי חריגות קטנות מערך השמונה שעתי לאוזון )ראה תרשימים(.
 
 

                              
 
 

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


