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 2021ינואר  חודשבסיכום פעילות 

 
 

 מנהלה  
/ הערות

  תאריך

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף תקופת סגר –במשרד[  30%ניהול כ"א וחלוקת העבודה ע"פ לו"ז מותאם להנחיות הקורונה ] 

 שוטף   2020סיכום חיובים , אגרת הון  -קולחי השומרון

 .4.1 ״סכ כונים שוטפים אשכול יוש ואיגודי ערים לאעד

 5.1 , הערכות לתכנית עבודה תלת שנתית  21-23 מפגש מנהלי יחידות סביבתיות קול קורא

 שוטף 2021תוכנית עבודה לשנת 

 11.1 וויבנר של אגף שכר והסכמי עבודה בנושא פעילות המגזר הציבורי בכפוף למגבלות הסגר השלישי.

 19.1 צוות ישיבות 

 שוטף הכנת מכרז לשיפוץ המשרדים 

  כנסים / השתלמויות  

 26.1 ולת )זום(סכנס שנתי לפ

 20.1 כנס שנתי לרעש "ערים שקטות"

 4.1 הערכות לק"ק פסולת חקלאית  –עם אשכול יו"ש ונעמה מא"ע יהודה 

 7.1 יום עיון בניה ירוקה 

 10/1 כנס אפס הדברה 

 28.1 רב בנימין כנס במעבה ההר , מע

  

  דיונים/ סיורים  

 4.1 פגישת הערכות להגשת קול קורא פסולת + פסולת חקלאית איגודים ואשכול רשויות יו"ש

 3.1 פיקוח סביבתי א.ת. בראון  –י.ע. עם חננאל דורני 

 6.1 והאיגוד מ. הגה"ס  ן, מחוז מרכזודיון בנושא הסדרת א"ת מסילה מועצה אזורית שומר

 7.1 והאיגודמ. הגה"ס  ן על אתרי קומפוסט בבקעת הירדן מחוז מרכזדיו

 11.1 והאיגוד חקלאיתפגישת בנושא קומפוסט אור בהשתתפות, מועצה אזורית בקעה, ועדה 

 17.1 איכ"ס מנא"ז בהשתתפות יעל ועוזיאל הכרות עם מתכננת קמ"ט
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 27.1 שטחים פתוחים, מתכננת קמ"ט איכה"ס והאיגודדיון בנושא הקמת א"ת שער שומרון בהשתתפות מחוז מרכז, אגף 

 12.1 צוותי האיגודים מנכ"ל ירוק עכשיו      -עם חנן גרינוולד   -שיחת היכרות  

 17.1  2021 ה לשנתדהסברים שאלות קו"ק ותוכנית העבו -פגישת יחידות סביבתיות 

 18.1 והאיגודים-עם יהונתן בר יוסף  -הקמת רשות ניקוז ונחלים יו"ש 

 21.1 סיור  ת. מעבר ג. זאב , דיון עם יוסי אברהמי , ראש המועצה 

  תיכנון סביבתי 

 3.1 אריאל 72היתר בניה לבריכה מגרש 

 4.1 א"ת עמנואל 103היתר בניה למפעל מגרש 

 6.1 מצפה יריחו 1029/1היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 13.1 /ב איתמר153/3/4התיחסות לתוכנית 

 13.1 כפר אדומים 428ארנברג  -פרט ראדוןאישור 

 13.1 מצפה יריחו 1018-2מוריאל  -אישור פרט ראדון

 17.1 השתתפות במועצת תכנון עליונה וועדת התישבות )זום(

 17.1 1115חי כפר אדומים, מגרש -בן -אישור פרט ראדון

 19.1 1130מויאל, כפר אדומים מגרש  -אישור פרט ראדון

 20.1 כפר אדומים 1131ראדון מגרש  היתר בניה פרט

 25.1  1118אבו מורן ודוד, כפר אדומים  -אישור פרט ראדון

 25.1  618אופן שקד, אלון מגרש  -אישור פרט ראדון

 26.1  1020/1משפחת אליהו עידית ואחיה, מצפה יריחו מגרש  -אישור פרט ראדון

 28.1 א"ת שח"ק 8היתר בניה למפעל מגרש 

 28.1 נופי פרת 26פרט ראדון מגרש  היתר בניה

  

  שפכים 

  חברה הכלכלית דרום השרון ו מ.א. דרום השרון 2020קולחי נחל קנה חיובים הסדרת 

 18-22.1 טיפול בסתימה ליד עזון קולחי נחל קנה

  פסולת מוצקה ומחזור  

 5,10,20,24 משואה קומפוסט אור  .בטובלן קביקורות 

 10,24.1 קעה נעמה פצאל יפית מתחם המועצהסקר ריח בישובי הב

 קרינה

 27.1 בניין החדש מ.א. מטה בנימין בדיקת קרינה רשת החשמל וסלולר

  תעשיה ורישוי עסקים 

 7.1 העברת הערות למפרט לרישוי עסק רשותי בית אריה עופרים

 25.1, 12.1 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל
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 27.1, 13.1 לים חברת אקו מדיקל באזור התעשייה מעלה אפריםביקורות במפע

 27.1 פיקוח על העסק איטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים,  ןביקורת באתר גריטה אימ

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

 27.1, 13.1 מפעל ביודיזל באזה"ת מעלה אפרים לא פועל, סגור )נעול(

 5.1 .2020הכנת דו"ח שנתי רישוי עסקים בשנת 

בהשתתפותו של נציג  ברקן ובמפעל אותות הסדנה באזה"ת אריאל מערב באזה"ת במפעל סופר פייפת וביקור

 .אושרו בתנאים ות. הבקשיםעסקהלרישי  המשרד להגנה"ס מר גלעד שלו: טיפול בבקשות

31.1 

  שפכי תעשיה 

 17.1 יה ברקן. המתקן פועל באופן תקין. ביקור במט"ש אזור התעשי

 25.1, 12.1 ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן גרמה לריח מקומי חלש 

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 31.1 , פיקוח על חומ"סבמפעל כמיארט באזור התעשייה אריאל מערבביקורות 

  בקרוון בגבעת הראל משלוח של דוגמה  ) צובר אסבסט ( למעבדה לצורך זיהוידיגום 

  

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, חרום, תרגילים

 5.1 . סיור , מיפוי והוצאת דו"ח א.ס. זרימת ביוב מקרית נטפים ומחנה ישראל  

 6.1 א.ס. דיגום אסבסט קאוונים בג. הראל 

 11.1 דיקת שיקום. אילות השדה , אלקנהא.ס. שפך סולר . ב

 13.1 א. ס. אבק מגרסה בעופרים

 21.1 אדי מכמשויעקב ל א. ס. ביוב כוכב

 25.1 א.ס. סתימת ביוב בנקל קנה 

  איכות אויר                    

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

 לאיגוד. גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש ינואר בהמשך המסמך.
 

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

 הוכן דו"ח של חודש אוקטובר.
 

 18.1 מערבית הצבת ניידת ניטור אויר בכפר אדומים , ניטור מקמינים, שכ' 

  מחצבות 

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



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

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

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

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

  פיקוח סביבתי

 3.1 הגיא, עמנואל ליקוים לתיקון במפעל בטון מעקב אחר

 4.1 אלון מורה -פיקוח מגסה

 6.1 גבעת זאב -ביקורות אתר גזם 

 11.1 אבן עמי , אריאל -פיקוח מגרסה

 11.1 טופ הנגב, אריאל -פיקוח מגרסה

 24.1, 11.1 אלקנה -פיקוח מגרסה

 24.1, 11.1 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 13.1 מנשהאלפי  -פיקוח מגרסה

 18.1 בירה-פסגות/אל -פיקוח תחנת מעבר

 24.1 מעלה אפרים -פיקוח מגרסה

  חינוך סביבתי וקהילה 

בדיקת סטטוס התקדמות ביצוע פרק ב בקול קורא תלת שנתי לשנים תש"ף ותשפ"א עם אוהד זימרן מנהל מחלקת 

 חינוך

, קרני 4.1

 שומרון

לשנים תש"ף ותשפ"א עם ישי ניקריטין מנהל מחלקת בתי ספר באגף קידום ביצוע פרק ב בקול קורא תלת שנתי 

 חינוך

, מ.א. 5.1

 שומרון

 6.1 השתתפות במפגש הסברה מקוון על קול קורא מדיחים לגני ילדים

 6.1 השתתפות במפגש מקוון בנושא שיקום מרחב נחל של מרכז ידע לאגני היקוות, ניהול נגר ונחלים

 7.1 משרד להגנת הסביבה בנושא השפעת שינויי אקלים על אגן הים התיכוןהשתתפות במפגש מקוון של ה

 17.1 ליחידות סביבתיות ואיגודי ערים 2021השתתפות במפגש מקוון בנושא תכנית עבודה שנתית לשנת 

ניר דוד פרק קול קורא תלת שנתי לשנים תש"ף ותשפ"א עם אריאל ניסן מנהל מחלקת חינוך, פרק ב קידום ביצוע 

 הל בי"ס תמר ורעות מנהלת בי"ס גפנים.מנ

, בקעת 18.1

 הירדן

קידום ביצוע פרק ג פרק קול קורא תלת שנתי לשנים תש"ף ותשפ"א עם חוי אייל מנהלת מנת"ס ושמרית רכזת 

 תרבות וספורט במתנ"ס.

, בקעת 18.1

 הירדן

 28.1 זות קיימות במשרד החינוךמפגש מקוון של רכזות מחוז ירושלים עם מיה שליט רכזת החינוך במחוז ועם רכ

 שוטף ליווי רשויות בביצוע קול קורא יום הניקיון הלאומי

 שוטף ליווי רשויות בביצוע קול קורא תלת שנתי

 שוטף ליווי רשויות בהגשת קול קורא מדיחים בגני ילדים

  פניות ציבור 

פניות  זרימת ביוב חמורה בישוב קרית נטפים
חוזרות של 

 -המתלונן 
טופל מול מ

הרשות 
ששמה 

משאבה 
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 חדשה 
הפניה  בעיות נשימה מקמין של שכן בבית אריה

הועברה 
לטיפול 

הרשות עם 
 הנחיות 

נשלחה  ית נטפיםיזרימת ביוב חמורה בישוב קר
למחוז טבלה 

עם ריכוז 
פניות 

המתלונן 
החל משנת 

2019 
ותגובות 
 הרשות 

התקבל  ך לעץ אפרים פניה בנושא מגרסת והטמנת פסולת בניין בשטח הסמו
-המהמנא"ז

בוצע ביקור 
ע"י מפקח 

האיגוד, 
המגרסה 

עובדת עפ"י 
היתר.החומר 
הגרוס ישמש 
לקירות תמך 

ומגרשים 
 באתר

התקבל  ריח של פלסטיק שרוף ממפעל טיירק 
–מהמנהא"ז 

ניתן מענה כי 
אין מפעל ב

 פלסטיק
איננו והוא 

 גורם לריחות
 אלו. 

 -מבדיקה  סלעיתהטמנת משאיות עם עודפי עפר ב
מדובר 

בשטח פרטי 
המיועד 

לבניית יקב. 
הנושא 
הועבר 

לטיפול 
 הרשות

 
 

 
 
 
 



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

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 2021ינואר ממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 

 
 

 
 

 מערך הסביבה היממתי ינואר לא נמדדו חריגותבחודש 
 (.מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף
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 2020 אוקטוברבחודש יו"ש איכות אוויר ב
 מערכת ניטור אוויר ארצית( -)ע"פ תחנות אריאל, גוש עציון ומודיעין של מנ"א 

 

 
 

 
 

טובה יחסית. בתחנת מודיעין הייתה אוקטובר אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
 ך השמונה שעתי לאוזון )ראה תרשימים(.נמדדה חריגה אחת מער

 
 



 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:
 
 ניטור אווירבתחנות  אוקטוברשנמדדו בחודש ת גוש עציון הנם בין הנמוכים שנמדדו בתחנ NOx י ערכ -

 -ובתחנת מודיעין  בינוניים-נמוכים –בתחנת אריאל )"תחנות הניטור" להלן(,  בי הארץהפרוסות  ברח
 . בינוניים

 

שנמדדו  בינונייםהנם  , מודיעין וגוש עציוןת אריאל ושנמדדו בתחנ ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
 .בתחנות הניטור אוקטוברבחודש 

 

בתחנות  בתחנות הניטור, אוקטוברנמדדו בחודש ש בינונייםאריאל הינם  שנמדדו בתחנת  O3 ערכי  -
מערך השמונה שעתי לאוזון  ה אחתחריג הבתחנת מודיעין נמדדבין הגבוהים.  -מודיעין וגוש עציון 

 )ראה תרשימים(.
 
 
 

טובה יחסית. בתחנת מודיעין הייתה אוקטובר אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
 שעתי לאוזון )ראה תרשימים(.נמדדה חריגה אחת מערך השמונה 

 
 

                              
 
 

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


