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 םיתוכן עניינ

 
   הפחתת מזהמים וגורמי סיכון בסקטור התעשיתי והעסקי .1

 משפכי תעשיהמניעת זיהום  1.1
 

5 

ביקורת ודיגום באזורי תעשייה: ברקן, אריאל, שח"ק, עמנואל, בראון,  1.1.1
 שער בנימין

5 

 5 ביקורות באזורי מלאכה בישובים 1.1.2

 5 בדיקות שפכי תעשיה ע"פ רשימת מזהמים פוטנציאלים 1.1.1

 5 סקר מפעלים באזורי המלאכה עלי זהב ומבוא חורון ופיקוח  1.1.1

ריכוז הפעילות ע"פ כללי תאגידי המים                     תיקון חוק עזר שפכי תעשייה/ 1.2
 באזורי תעשיה אריאל וקרני שומרון

7 

 6 הגברת האכיפה 1.2.1

 7 טיפול בהיתרים ורשיונות עסק )מפעלים, תחנות דלק ועוד( 1.3

 8 קליטת מפעלים לא מזהמים 1.4

 8 הבדיקות, בהתאם לבקשות בוועדות קליטה לתעשיי 1.1.1

 8 ממפעליםמעקב אחר פינוי שמנים  1.5

 8 דווח ממפעלי מזון, הזרקת פלסטיק, עיבוד מתכות ואחרים 1.5.1

 8 פיקוח על חומ"ס בתעשייה 1.6

 8 הכנת רשימת עסקים ורמת הפיקוח ע"פ חוק העזר 1.6.1

 11 ביקורות במפעלים, ברכות שחיה ותחנות דלק 1.6.2

 15 מניעת נזק וסיכון בארועי חומ"ס 1.7
 15 ביצוע כוננות כתמיכה בכיבוי אש 1.7.1

 16 טיפול בקרקעות מזוהמות  .2

 16 מניעת זיהום קרקע מפעילות מפעלים ומוסכים16 2.1
 16 מעקב שוטף וניטור 2.1.1

 16 מניעת זיהום משפכים סניטרים .3

 16 הסדרת הטיפול בשפכים לרמה שלישונית 3.1

 16 השתתפות בהכנת תוכנית אב ליו"ש )רשות המים( 1.1.1

 16 המקומיותקידום וליווי ביצוע פתרונות ברשויות 16 1.1.2

ליווי שדרוג מט"שים, הכנת מכרזים, פיקוח על ביצוע חדשים ופיקוח 16 1.1.1
 שוטף16

16 

 16 סקר מצב מט"שים ופתרונות קצה והוצאתו כדו"ח שנתי 1.1.1

 16 הכנת חלופות לפתרון אזורי א.ת שער בנימין ונ.קנה 1.1.5

 16 ליווי תכנון ואישור קו מאסף לשפכי גבעת זאב 1.1.6

 16 צפון בקעת הירדןקידום פתרון אזורי  1.1.7

 16 ברקן וצפון השומרון -שומרון: קידום קו פדואל 1.1.8

 16 קידום פתרון לשפכי שבי שומרון 1.1.3

 16 קידום חיבור שפכי אלקנה למאסף אריאל 1.1.13

 16 מטה בנימין: אישור פתרון לטיפול בשפכי עפרה 1.1.11
 16 נעלה, עלי-קידום ביצוע מתקנים נילי 1.1.12
 16 נחל קנה ייישובטיפול ובקרה לשפכי  1.1.11

 17 מניעת זיהום מפסולות וקידום המיחזור .4

 17 מניעת הקמת מטמנות וגורמי זיהום באזור 4.1
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 17 מאבק לביטול מטמנה פלסטינאית באזור רימונים 1.1.1

 17 מניעת מטרדים -אס"פ טובלן 4.2

 17 בקרה ופיקוח על הפעולות למניעת זיהום הקרקע, בקרת הטיפול בגז מתאן 1.2.1

 17 לפסולת יבשהמתקן בראון  4.3

 17 בקרה ופיקוח  1.1.1

אישור, הקמה והפעלת מתקן קצה לטיפול בפסולת מופרדת בשיטת עיכול  4.4
 אנארובי בא.ת עמנואל

17 

 17 קידום אישור מחיר לחשמל ירוק 1.1.1

 17 אישור התוכניות 1.1.2

 17 פיקוח על מתקני ייצור קומפוסט בבקעה )קומפוסט אור וטובלן( 4.5

 17 פיקוח מיוחד 1.5.1

 17 הפסולת לזרם יבש וזרם רטובהפרדת  4.6

 17 שנים 1 -החלטה על כניסה לתהליך יבש רטוב, ביצוע -מטה בנימין 1.6.1

 17 בית אריה עופרים ביצוע בעזרת פרויקטור, ליווי והנחיה 1.6.2

 17 ביצוע בעזרת פרויקטור, ליווי והנחייה -קדומים 1.6.1

 17 פח כתום -יישום חוק האריזות 4.7

 17 15רשויות מתוך  13-יזום, תכנון וליווי הביצוע ב 1.7.1

 17 חיסול מצבורי פסולות בישובים 4.4
 17 איתור וביצוע 1.8.1

 18 איכות אוויר נקי באזור .5

 18 החלת חוק אוויר נקי 5.1

 18 מאבק ציבורי 5.1.1

 18 ניטור ומאבק אחר נתוני איכות אוויר בתחנות אריאל ונילי 5.2

 18 פרסום חודשי 5.2.1

 18 ניטור ופיקוח מחצבות 5.3

כוכב השחר, נטוף, הנסון נחל רבה ומגרסות אבן מודעין  -אכיפת מחצבות 5.1.1
 עילית ונוספות

18 
 

 13 םמניעת זיהום מארובות קמיני 5.4

 13 הנחיות  5.1.1

 13 המניעת פליטות חורגות בתעשיי 5.5
 13 בדיקות בשנה( 1-בקרת דיגום ארובות ע"פ הנחיות המשרד להגה"ס )כ 5.5.1

 13 מניעת מזיקים לאדם .6

 13 מניעת התפשטות ונגיעות לישמניה 6.1

 13 פעולות ניטור, מניעה ברשויות וישובים נגועים 6.1.1

 13 מניעת נגיעות מיתושים, זבובים ומזיקים אחרים 6.2

 13 הנחיות לרשויות, איתור וניטור 6.2.1
 13 עזרה לרשויות בניטור יתושים, מתן סיוע מקצועי, ניטור זבובים בלולים 6.2.2

 23 מודעות הציבור ומעורבותו בפעילויות להגנת הסביבהחינוך וקהילה: העמקת  .7

 23 \הטמעת קידום המיחזור ומניעת צרכנות יתר -חינוך פורמלי 7.1

 23 הנחיית צוותי חינוך 7.2

 23 הסמכת גנים ירוקים: 7.3

 23 גנים חדשים 7.1.1

 23 ליווי גנים בהטמעת אורך חיים בר קיימא 7.4

 23 גנים חדשים 7.1.1
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 23 חיי קימות -צוותי חינוך לחומרי לימדה בנושא שנת השמיטה הנגשת 7.5

 23 באמצעות מחלקות החינוך ברשויות 7.5.1

 23 חינוך לקיימות במוסדות לימוד לבנים במודעין עילית 7.6

 23 באמצעות מחלקת חינוך מודעין עילית 7.6.1

 23 קהילה וחינוך בלתי פורמלי 7.7

והשתלמיות בדגש קורסים למעורבות רכזי נוער וקהילה, כנסים צעדות  7.7.1
 לקראת שמיטה

23 

 23 הסברה למניעת חשיפה לזבוב החול והדבקות בלישמניה 7.4

המשך הפצת הערכות: ספר, סרטון, מגנטים, פלאיירים, הסברה במוסדות  7.8.1
 חינוך

23 

 21 הטמעת הפרדת האריזות )פח כתום( ברשויות 7.9

 21 ליווי פרויקטורים 7.3.1

 21 הטמעת ההפרדה יבש רטוב 7.10

 21 הפרויקטורים בבית אריה, קדומים, מטה בנימין ורשויות נוספותליווי  7.13.1

 21 חופש מידע, הגברת מעורבות 7.11

 21 עידכון שוטף של המידע באמצעות תוכנת ניטורית 7.11.1

 21 השלמת נגישות ושדרוג אתר האינטרנט 7.11.2

 21 ליווי רשויות בהגשה ובביצוע קולות קוראים בנושא חינוך 7.12
 21 הקמת קבוצות פעילים בקהילה והנוער            7.13

 22 טיפול במפגעי רעש וקרינה .4
 22 שוטף 4.1

 22 טיפול בחומרים מסוכנים ומפגעי אסבסט  .9

 22 שוטף 9.1
 22 יעוץ לתושבים פיקוח וביצוע סקרים במפגעי אסבסט 9.2

 22 תיכנון סביבתי .10

 22 מניעת מטרדים ובניה ירוקה -היתרי בניה 10.1
 22 ועדות מקומיות 15בדיקה ואישור תוכניות מול  13.1.1

 21 פניות ציבור .11
 21 טיפול בפניות ציבור 11.1

 21 2311תוצאות בדיקות שפכי תעשיה  -נספח
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 2015דו"ח שנת 
 

 הפחתת מזהמים וגורמי סיכון בסקטור התעשייתי והעסקינושא מרכזי:  .1
 

 מניעת זיהום משפכי תעשיהמשימה/מטרה:  .1.1
 ד"ר וסילי רודסקי ] מ. מח' תעשיות וחומ"ס[  באחריות:

 
 ביקורות ודיגום באזורי תעשיה : ברקן ,אריאל, שח"ק, עמנואל   .1.1.1

בדיקות לשפכי מפעלי ברקן, אריאל, קרני שומרון, קדומים, אלון מורה ומעלה אפרים. תוצאות רוב  253בוצעו 
 .בטבלה שבנספח המצ"ב לי שפכים תעשייתיים מרוכזות הבדיקות שנערכו במפעלים בע

מפעלים שלהם תשטיפים בנוסף נעשו בדיקות ל ם. מפעליהתוצאות בדיקת שפכי אך ורק הטבלה כוללת הערה: 
 ואחרים  . מפעלי פלסטיק , עיבוד מתכת כמו 

 
 ביקורות באזורי מלאכה בישובים .1.1.2

נערכו ביקורים במפעלי אזורי המלאכה אריאל, קרני שומרון, קדומים, אלון מורה, עפרה, עלי זהב ומבוא 
 חורון. הממצאים הוצגו בדו"ח פיקוח על מפעלים המצ"ב ובתיאור אזורי המלאכה מבוא חורון ועלי זהב להלן.

 
 בדיקות שפכי תעשיה ע"פ רשימת  מזהמים פוטנציאלים:  

מהם נערכו במפעלי אזה"ת ברקן. מדי חודש מוגש דו"ח הפיקוח  221לשפכי מפעלים כאשר  בדיקות 253בוצעו 
  -כדוגמת זה
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 סקר מפעלים באזורי המלאכה עלי זהב ומבוא חורון ופיקוח:  .1.1.1
עיבוד שיש ויציקת  - 7נגריות,  15עסקים:  18ותשתית ביוב. יש בו   חסרה תב"ע לאזור המלאכה עלי זהב

מסגריות ועסקים אחרים: תפירה, תמונות דלי, מוצרי פרסום, תחנת מעבר לפסולת אלומיניום  5כיורים, 
ומחסנים. חסר סילוק מוסדר של שפכים סניטאריים ופסולת תעשייתית. שפכי מפעלי עיבוד שיש ממוחזרים 

 קוע ובמידת הצורך מסולקים על קרקע באזור בית המלאכה. במערוכות שי
 באזור התעשייה לא השתנה משנה שעברה.הכללי מצב ה

מחסנים. השנה הופעל מפעל  13 -עסקים ו 13קיימים תב"ע ותשתית ביוב. יש בו   לאזור המלאכה מבוא חורון
 חדש כל חן לייצור תריסי גליל מאלומיניום.

 
 חורוןעסקי אזור המלאכה מבוא 

 
 

 מס'
 

 שם המפעל
 

 מהות העסק
 רישיון
 עסק

השלכות 
 סביבתיות

 פוטנציאליות

 
 הערות

זיהום אויר  יש מסגריה א.א. טסה 1
 מצביעת מוצרים

עומד בדרישות 
 סביבתיות

    מסגריה אריתוך 2
ב.ג. אילנית  1

 שערים
זיהום אוויר   מסגריה

 מצביעת מוצרים
 מצב סביר

ייצור בגדי  וורקר 1
 עבודה

עומד בדרישות   
 סביבתיות

ייצור ריהוט  טופ ליין 5
 משרדי

עומד בדרישות   יש
 סביבתיות

 מבושלת 6
 סי. אי. פי

 יש קייטרינג
 

 שפכים חריגים
 ותמלחת

 מצב סביר

מוסך מבוא  7
 חורון

 מצב סביר תשטיפים יש מוסך

מוסך  מרגלית 8
 לאוטובוסים

 מצב סביר תשטיפים אין

זיהום אויר  יש נגריה נגרית שמח 3
 באבק

 מצב סביר

זיהום אויר   נגריה אורית הנגרות 13
 באבק

 מצב סביר

זיהום אויר  יש נגריה נגרית חנוך 11
 באבק

 מצב סביר

זיהום אויר  אין מסגריה סנפיר 12
 באבקת צביעה

 מצב סביר 

ייצור מיץ  פומרנץ מיצים  11
 הדרים

 ופירות אחרים

 בטיפול
 

 מצב סביר שפכים חריגים

פורד מערכות  11
 מוניציפאליות

קיבל אישור  מוסך
 האיגוד

 מצב סביר תשטיפים

רדימיקס  15
 בע"מ

 יש מפעל בטון
 

רעש וזיהום אויר 
 באבק

 מצב סביר

 מצב סביר שפכים, חומ"ס בטיפול ייצור תריסים כל חן 16
 שרותיון 17

 

שיווק, השכרה 
ותחזוקת 

ריח ושפכים  יש
 חריגים

 מצב סביר
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שירותים 
 כימיים

ריח, שפכים  יש רפת חלב רפת דנרון 18
 ותשטיפים

 מצב סביר

 מצב סביר ריח ותשטיפים יש לולי פיטום לולים 13
 

 תיקון חוק עזר שפכי תעשיה/ריכוז הפעילות ע"פ כללי תאגידי המים בא.ת. אריאל , קרנ"ש. .1.2
 מנכ"ל  –באחריות: איצ'ה מאיר 

הוכנה טיוטה המאמצת את הקריטוריונים לאיכויות קולחים נדרשים ע"פ כללי תאגידי  –תיקון חוק העזר 
 מים וביוב . 

 הפיקוח ע"פ כללי תאגידי מים וביוב בתאגיד יובלים בשומרון  ליווי סוכם על 
 האיגוד   ע"י  2315)ישובים וא.ת.  אריאל וקרני שומרון( בשנת 

 
 ת. דלק ועוד(טיפול בהיתרים ורשיונות עסק )מפעלים ,  .1.1

 באחריות : ד"ר וסילי רודסקי .       
 

 2015טיפול בבקשות לרישיון עסק בשנת 
 

 הערות מספר בקשות רשות מקומית מ/ס
 סורבו אושרו התקבלו

מועצה אזורית )מוא"ז(   1
 שומרון

שאר הבקשות נמצאות   13 15
 בטיפול

 בקשה אחת נמצאת בטפול  1 1 עיריית אריאל 2

 בטיפול תונמצא שותהבק   2 מטה בנימין מוא"ז 1

 בקשות נמצאות בטיפול 2  1 1 מוא"ז בקעת הירדן 1

 אין היתר בניה 1  1 מ. מ קדומים 5

  1 14 25 סה"כ: 
 

 
 2015פירוט בקשות לרישיון עסק שטופלו בשנת 

 מספר מ/ס
 פריט

בקשה  שם העסק ומיקומו
 אושרה/סורבה

 הערות

1  
 
 
 

 .א'2.2

סונול אשל תחנת דלק 
 השומרון

 הבקשה נמצאת בטיפול 

תחנת דלק פנימית במושב  2
 מחולה

 הבקשה נמצאת בטיפול 

תחנת דלק פנימית במושב  1
 פצאל

 הבקשה נמצאת בטיפול 

תחנת דלק פנימית במושב  1
 גיתית

  אושרה

תחנת דלק פנימית במפעל  5
 קבוצת אלון באזה"ת ברקן

  אושרה

הנסון תחנת דלק פנינית  6
מוצרי מחצבה )ישראל 

 בע"מ( בע"מ

 הבקשה נמצאת בטיפול 

  אושרה שליס הספקת ארוחות בע"מ .ו'1.6 7
  אושרה אחדות בע"מ 8
 הבקשה נמצאת בטיפול  מכבסת הפסגה 6.1 3

מוסך הנסון מוצרי מחצבה  .א'8.3 13
 )ישראל( בע"מ

  אושרה
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 -   מקרא:

xxxx   מחוז
 ;   ירושלים

xxxx-  
מחוז 

 המרכז.  
 

ק .1.1
ליטת 

מפעלים לא 
 מזהמים

: באחריות
ד"ר וסילי 

  רודסקי

ב .1.1.1
דיקות , 
בהתאם 

לבקשות  
בועדות 
קליטה 

  -  לתעשיה
 3 נבחנו

באזור המלאכה  הומתקן הגזיפיקציבקשות. נתנו חוות דעות חיוביות לקליטת מפעל חב' מ.כ. אור תעשיות בע"מ 
בע"מ בפארק תעשיות אריאל, ומפעלים  , מפעל אלומלייט בפארק תעשיות שח"ק, מפעל איקוןמבוא חורון

 כימיכל בפארק תעשיות בר און קדומים.סופרפלסט ו
 

 מעקב אחר פינוי שמנים ממפעלים .1.5
 באחריות: ד"ר וסילי רודסקי

 דווח ממפעלי מזון , הזרקת פלסטיק, עיבוד מתכות  .1.5.1
 ואחרים     

פינוי שמנים משומשים סדיר ממפעלי מזון, מפעלי הזרקת פלסטיק ומפעלי עיבוד מתכת בהם הותקנו מפריד 
, ביצי כפר, תבואות בר, אנטיקוביץ, לאנץ' טייםשמנים: טוויטו פלסט, כתר, חרסה סטודיו, שלייסנר, קבוצת אלון, 
 ת שיפון ועוד.עמית, תבליני שמש, גוד פוד, מעדני ש.ר.פ. , קייטרינג אדמה, מאפי

 מ"ק של שמן משומש למחזור. 273  -מפעל סלטי שמיר באזה"ת ברקן פינה כ
 

 פיקוח על חומ"ס בתעשיה .1.6
 ] שנתית[  עסקים  ורמת הפיקוח ע"פ  חוק העזרהרשימת  להלן .1.6.1

 
 מס'
 

 שם המפעל
 ומיקומו

 מספר 
 ביקורים

 

 היקף הפיקוח
 בביקור

 מס' של 
 יח' הפיקוח

 1 1 1 אבגול, א.ת. ברקן 1
 2 2 1 אביג, א.ת. ברקן 2
 2 2 1 אור ברקן, א.ת. ברקן 1
 1 1 1 אורן יורם אריזות, א.ת. ברקן 1
 2 2 1 אם. סי. איי מולטיקולור, א.ת. ברקן 5
 1 1 1 אי.אר.פי.סי., א.ת. ברקן 6
 1 1 1 ביצי כפר, א.ת. ברקן 7
 2 2 1 הארגז טכנופח, א.ת. ברקן 8
 1 1 1 ויקטוקור, א.ת. ברקן 3

מחצבת הנסון מוצרי  13.2 11
 מחצבה )ישראל( בע"מ

 הבקשה נמצאת בטיפול 

12  
 א'13.7

מפעל בטון הנסון מוצרי 
 מחצבה )ישראל( בע"מ

 הבקשה נמצאת בטיפול 

מפעל אספלט הנסון  11
 )ישראל( בע"מ

  אושרה

דולפין תעשיות סבונים  א'13.8 11
 בע"מ

 אין היתר בניה סורבה

15 13.8 ,
13.13 

  אושרה כמיארט אריאל בע"מ

  אושרה תעשיות פיתוח בע"מ דומאר 13.3 16
17  

 א'13.11
 

  אושרה מפעל קבוצת אלון
  אושרה מפעל פרופימאט ש.ר. בע"מ 18
 הבקשה נמצאת בטיפול  מפעל כל חן בע"מ 13

 הבקשה נמצאת בטיפול  א.פ.א. עיבוד שבבי בע"מ 23
א',ז'; 13.11 21

 א', ג'5.1
 

  אושרה אולטרייד ישראל בע"מ

מסגרייה הנסון מוצרי  ג'13.11 22
 מחצבה )ישראל( בע"מ

  אושרה

 הבקשה נמצאת בטיפול  זלצר מחזור מתכות בע"מ ז'13.11 21
  אושרה דונטלו עיצוב ושיווק בע"מ ב'13.16 21
  אושרה סנטר פלסט 13.23 25
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 1 1 1 זהבי הכרם בע"מ, א.ת. ברקן 13
 1 1 1 , א.ת. ברקן2313מוליתן  11
 2 2 1 מעוז, א.ת. ברקן 12
 1 1 1 אלכוהום, א.ת. ברקן 11
 1 1 1 ניתוב, א.ת. ברקן 11
 1 1 1 סופרגום תעשיות, א.ת. ברקן 15
 2 2 1 , א.ת. ברקן2336סלטי שמיר  16
 1 1 1 ספרי מטל, א.ת. ברקן 17
 1 1 1 ( בע"מ, א.ת. ברקן1383פלקסו פרינט ) 18
 1 1 1 פרופימאט בע"מ, א.ת. ברקן 13
 1 1 1 קבוצת אלון בע"מ 23
 2 2 1 רונופולידן, א.ת. ברקן 21
 1 1 1 רתק תעשיות בע"מ, א.ת. ברקן 22
 1 1 1 שלייסנר, א.ת. ברקן 21
 1 1 1 שרל מעבדה קוסמטית בע"מ, א.ת. ברקן 21
25 I.T.M 1 1 1 , א.ת. ברקן 

 2 2 1 גרין אויל, פארק תעשיות אריאל 26
 1 1 1 כמיארט אריאל, פארק תעשיות אריאל 27
 1 1 1 מטלוב, פארק תעשיות אריאל 28
 1 1 1 שחר כימיקלים, פארק תעשיות אריאל 23
 2 2 1 תירוש דוד, פארק תעשיות אריאל 13
 1 1 1 רייקול גבישים, אריאל 11
 1 1 1 תבליני שמש, א.ת. קרנ"ש 12
 2 2 1 יהלום תעשיית חומרי ניקוי, א.ת. קרנ"ש 11
 2 2 1 פיברטק, א.ת. קרני שומרון 11
 1 1 1 פלסטופיבר, א.ת. קרני שומרון 15
 1 1 1 ישראפוט, א.ת. קרנ"ש 16
 1 1 1 מכבסה י.ש. קלין, א.ת. קרנ"ש 17
 2 2 1 , א.ת. עפרה RSTחב'  18

 1 1 1 כל חן, אזור התעשייה מבוא חורון 13
 2 2 1 מוטולה, א.ת. עמנואל 13
 1 1 1 עתיד אריזות, א.ת. מעלה אפרים 11
 1 1 1 , א.ת. מעלה אפרים(י. ברוםהאמה ) 12
 1 1 1 דולפין, א.ת. בר און 11
 1 1 1 ירוק לעד, א.ת. בר און 11
 1 1 1 פולקום, א.ת. בר און 15
 1 1 1 יצחק, א.ת. אלון מורהקניגסברג  16
 2 2 1 פי. וי. רן., קיבוץ נערן 17
 1 1 1 מכבסת ניקוי יבש, כוכב יעקב 18
 1 1 1 אי.אם.אס )זיקוק מתכות עדינות(, שילה 13
 1 1 1 א.שיצר בע"מ, פארק תעשיות שח"ק 53
 1 1 1 טיירק, פארק תעשיות שח"ק 51
 1 1 1 פילטר אייר, פארק תעשיות שח"ק  52
 2 2 1 מחסן חומרי הדברה "עמיר", תומר 51
 2 2 1 מחסן חומרי הדברה "משביר לחקלאי", תומר 51
 2 2 1 מחסן חומרי הדברה "הגרעין" , פצאל 55
 1 1 1 מחסן חומרי הדברה "עמיר", נעמה 56
 1 1 1 מי/קולחי בקעת הירדן 57
 1 1 1 הלל תעשיות ומסחר, א.ת. כפר אדומים 58
 7 1 7 קידוחי מים של מקורות 53
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 בריכות שחיה
 

 
 מס'
 

 שם הבריכה
 ומיקומה

 מספר 
 ביקורים

 

 היקף הפיקוח
 בביקור

 מס' של 
 יח' הפיקוח

 1 1 1 בריכת שחיה מועדון ספורט אורנית 1
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב אלון מורה 2
 1 1 1 בריכת שחיה מועדון ספורט אלפי מנשה 1
 1 1 1 שחיה קיצית של קאנטרי קלאב אריאלבריכת  1
 1 1 1 בריכת שחיה שנתית של קאנטרי קלאב אריאל 5
 1 1 1 בריכת שחיה במלון אשל השומרון, אריאל 6
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב בית אל 7
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב בית אריה 8
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב ברקן 3
 1 1 1 זאב בריכת שחיה "גבע"  בגבעת 13
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב דולב 11
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב חרמש 12
 1 1 1 בריכת שחיה בכפר אדומים 11
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב מבוא דותן 11
 1 1 1 בריכת שחיה במכללת אורות ישראל באלקנה 15
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב מעלה אפרים 16
 1 1 1 צוףבריכת שחיה בישוב נוה  17
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב נילי 18
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב סלעית 13
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב עלי 23
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב עמנואל 21
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב עפרה 22
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב קדומים 21
 1 1 1 בריכת שחיה מועדון ספורט "אורנים" בקרנ"ש 21
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב רימונים 25
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב שבי שומרון 26
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב שילה 27
 1 1 1 בריכת שחיית קאנטרי שערי תקווה 28
 1 1 1 בריכת שחיה בישוב שקד 23
 1 1 1   מתתיהו   בריכת שחיה בישוב 13
 1 1 1 בריכת שחיה בכפר האורנים 11
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ביקורות  1.6.2

במפעלים, 
בריכות שחיה 

: ותחנות דלק
 262בוצעו 

ביקורות. להלן 
פיקוח הדו"ח 

 2315בשנת 
 
 
 
 

 דו"ח פיקוח על
מפעלים בשנת 

2015 

  מס'
 שם המפעל

  ביצוע הפיקוח נושאים לפיקוח
 זיהום חומ"ס שפכים הערות

 אויר 
דיגום  ביקורים

 שפכים
דיגום 

 בארובות
1 2 3 4 5 6 7 4 9 

 אזור התעשייה ברקן
מצב סביר,   2 1  +  אבגול 1

אין רישיון 
 עסק

מצב סביר,   11 1  + + אביג 2
אין רישיון 

 עסק
 

עומד    1    אולטרייד 1
בדרישות 
 סביבתיות

מצב סביר,   13 2 + + + אור ברקן 1
אין רישיון 

 עסק
אורן יורם  5

 אריזות
מצב סביר,    1 + + 

רישיון אין 
 עסק

אחוה  6
 אחדות

עומד   1 1   +
בדרישות 
 סביבתיות

אי. אר.פי.  7
 סי.

נדרש שיפור   1 2  + 
באחסון 
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חומ"ס, אין 
 רישיון עסק

אם. טי.  8
 איי.

מצב סביר,    1 + + 
אין רישיון 

 עסק
אם. סי.  3

 איי.
מצב סביר,   16 1  + +

אין רישיון 
 עסק

עומד   18 1   + אנטקוביץ 13
בדרישות 
 סביבתיות

מצב סביר,   13 1   + אנרקון 11
אין רישיון 

 עסק
עומד   2 2  + + אלכוהום 12

בדרישות 
 סביבתיות

1 2 3 4 5 6 7 4 9 
אפא עיבוד  11

 שבבי
מצב סביר,   1 1   +

אין רישיון 
 עסק

 אקו אלפא 11
 

 

מצ"ב סביר,   5 2   +
אין רישיון 

 עסק
עומד   13 2  + + ביצי כפר 15

בדרישות 
 הסביבתיות

עומד    1 +   דונטלו 16
בדרישות 
 סביבתיות

הארגז  17
 טכנופח

מצב סביר,   2 1  + 
אין רישיון 

 עסק
 

הכי נקי,  18
מכבסת 

VIP 

מצב סביר,   17 1   +
אין רישיון 

 עסק
ויקטור  13

 טכנולוגיות
נדרש שיפור   1 2  + 

באחסון 
 חומ"ס

 מצב סביר  1 1  + + זהבי' הכרם 23
 מפעל בהקמה   1    זלצר 21
חרסה  22

 סטודיו
 מצב סביר  1 1   +

טוויטו  21
 פלסט

 מצב סביר   2 1   

 מצב סביר  17 2  + + וור,  -טופ 21
 מצב סביר  2 1   + י. ברוש 25
עומד   8 2   + לאנץ' טיים 26

בדרישות 
 סביבתיות

מצב סביר,   11 1  + +מוליתן  27
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רישיון אין  2313
 עסק

 מצב סביר  1 1   + גל-מור 28
 מצב סביר  1 1   + ניו מיל 23
מצב סביר,    1  +  מעוז 13

אין רישיון 
 עסק

נדרש שיפור,    1 + +  ניתוב 11
אין רישיון 

 עסק
מצב סביר,   1 1  +  סופרגום 12

אין רישיון 
 עסק

מצב סביר,   13 1  + + סלטי שמיר 11
אין רישיון 

 עסק
 

1 2 3 4 5 6 7 4 9 
לא עומד    2 + +  ספרי מטל 11

בדרישות 
סביבתיות, 
אין רישיון 

 עסק
עמית דברי  15

מאפה 
 קפואים

 מצב סביר  8 1   +

פלקסו  16
 פרינט

מצב סביר,    2 + + 
אין רישיון 

 עסק
 מצב סביר,    2  +  פרופימאט 17
מפעל חדש,    2 + +  קבוצת אלון 18

 מצב סביר, 
רד קולר  13

 )כתר(
 מצב סביר  1 1   +

מצב סביר,  1  2 + +  רונופולידן 13
אין רישיון 

 עסק
עומד   1 1    רשתות עוז 11

בדרישות 
 סביבתיות 

רתק  12
תעשיות 

 בע"מ

מצב סביר,   1 2  + +
אין רישיון 

 עסק
מצב סביר,   1 1  +  שלייסנר 11

אין רישיון 
 עסק

ש.ר.ל.  11
מעבדה 

 קוסמטית

עובר לפארק   1 1  + +
תעשיות 

 אריאל
עומד   11 1  + + תבואות בר 15

בדרישות 
 סביבתיות

 פארק תעשיות אריאל
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אחווה  1
 אחדות

שפכים   5 2   +
 חריגים

 מצב סביר  1 1   + אחים פריד 2
 מצב סביר  2 2   + אליהו זלמן 1
מצב סביר,    22 + +  גרין אויל 1

מטפל בחידוש 
 רישיון עסק

 מצב סביר   1 +   דומאר 5
 מצב סביר,   2 1  +  כמיארט 6
מטלוב  7

פתרונות 
 ירוקים

 מצב סביר,    1  + 

שחר  8
 כימיקלים

עומד   1 2  + 
בדרישות 
 סביבתיות

 
1 2 3 4 5 6 7 4 9 
מצב סביר,   2 1  +  תירוש דוד 3

מטפל בקבלת 
 רישיון עסק

קונדיטורית  13
 אנגל

שפכים   1 1   +
 חריגים

 אזור התעשייה קרני שומרון
יהלום  1

תעשיות 
חומרי  

 ניקוי

לא עומד   1 2  + +
בדרישות 

סביבתיות. 
אין רישיון 

 עסק
י.ש. קלין,  2

 מכבסה 
שפכים   1 2 + + +

חריגים. 
 מטפל בבעיה

מצב סביר,    1  +  ישראפוט 1
אין רישיון 

 עסק
נידרש שיפור,    2 + +  פיברטק 1

 אין רישיון
 עסק

נידרש שיפור,    1 + +  פלסטופיבר 5
אין רישיון 

 עסק
תבליני  6

 שמש
שפכים   2 2  + +

חריגים. אין 
רישיון עסק, 

 מטפל בבעיות 
 אזור התעשייה מעלה אפרים

1 
 

 

עומד   3 21 +  + אקו מדיקל
בדרישות 
 סביבתיות

אקווה  2
 פרינט

מצב סביר,    1   +
אין רישיון 

 עסק
גורם למטרדי    23 + + + ביו דיזל 1
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ריח קשה. 
מטפל בחידוש 

 רישיון עסק
 מצב סביר.  1 1   + גוד פוד 1
 האמה 5

 י. ברום)
 לשעבר(

מצב סביר.    2  + +
אין רישיון 

 עסק
עתיד  6

 אריזות
נדרש שיפור.    2 + + 

שימוש מוגבל 
בחומ"ס עקב 
ביטול היתר 
רעלים. אין 
 רישיון עסק.

 קדומים -אזור התעשייה בר און 
 מפעל בהקמה   1    בגיס 1

 
 

1 2 3 4 5 6 7 4 9 
דולפין  2

תעשיות 
 סבונים

נדרש שיפור.    2  + 
אין רישיון 

 עסק
ירוק לעד  1

 מחזור
 מצב סביר   2  + 

 מצב סביר   1  +  פולקום 1
קייטרינג  5

 אדמה
נמצא באזור   1 1   +

המלאכה 
קדומים. מצב 

סביר, אין 
 רישיון עסק

 אזור המלאכה אלון מורה
יצחק  1

 קניגסברג
שפכים   1 1  + +

חריגים. אין 
 רישיון עסק

 אזור המלאכה עפרה
1 RST  +  1    .מצב סביר

מטפל בקבלת 
 רישיון עסק.

 מצב סביר   1   + מוסך עפרה 2
 אזור התעשייה עמנואל

שמורי  1
 מוטולה

מצב סביר.   1 2  + +
אין רישיון 

 עסק
 הירדןבקעת 

 מצב סביר   1  + + פי.וי.רן 1
קירור  2

 הבקעה
 מצב סביר.    1  + 

תחנת  1
תדלוק 
פנימית 
 בגיתית

מצב סביר.    1   
בקשה לרישוי 

התחנה 
 בטיפול

תחנת  1
תדלוק 
פנימית 

מצב סביר.    1   
בקשה לרישוי 

התחנה 
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 בטיפול במחולה
תחנת  5

תדלוק 
פנימית 
 בפצאל

מצב סביר.    1   
בקשה לרישוי 

התחנה 
 בטיפול

 פארק תעשיות שח"ק
 מצב סביר   1    אנליט 1
תלונות על    2  +  טיירק 2

 רעש מהמפעל
 מצב סביר   1  +  פילט אייר 1
גורם למטרדי  1  2 +   ריאקטיב 1

 ריח. 
 מצב סביר   1  +  שיצר א. 5

 מבוא חורוןאזור התעשייה 
מפעל חדש.    1  + + כל חן 1

 מצב סביר
1 2 3 4 5 6 7 4 9 
מתקן  2

 הגזיפיקציה
נתנו אישור    2 +  

להפעלה 
 ניסיונית

 אזור התעשייה שילה
עומד    2  +  אי. אמ. אס. 1

בדרישות 
 סביבתיות

 אזור התעשייה מתתיהו
מפעל בטון  1

 הנסון 
מצב סביר,    2  + +

אין רישיון 
 עסק

 אזור המלאכה כפר אדומים
הילל  1

תעשיות 
 ומסחר

 מצב סביר   1 + + +

 אזור המלאכה עלי זהב
מצב סביר.    1 +   אפיד 1

אין רישיון 
 עסק

מורגן מבני  2
 שעשועים 

לא עומד    1 +  +
בדרישות 

סביבתיות. 
אין רישיון 

 עסק
הפיל  1

הוורוד, 
מדבקות 

 מגנטות

נדרש שיפור.    1   +
אין רישיון 

 עסק

עופר רגב  1
מחזור 
 שמנים

נדרש שיפור.    2   +
אין רישיון 

 עסק
שיש  5

 רבינסקי
לא עומד    1 +  +

בדרישות 
סביבתיות. 
אין רישיון 

 עסק
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מניעת  1.7
נזק 

וסיכון 
באירו

עי 
חומ"

ס 
ומפגע 

סביב
 תי

ב 1.7.1
י
צ
ו
ע
 

כ
ו

 כוננים , כל השנה שעוסקים  1 ננות כתמיכה בכיבוי אש: 
אירועים: דליפת שמן  חמישההשתתפות בטיפול ב חומ"ס, במפגע סביבתי והגברת מוכנות:בטיפול באירועי 

שריפה במפעל ביודיזל באזה"ת  ,משומש ממכלית הובלתו, שריפה במפעל לעיבוד שמן משומש באזה"ת מתתיהו
 .יודיזלואירוע הרעלת פועלים במפעל ב , שפך של שמן מינראלי משומש )שלולית( באזה"ת עלי זהבמעלה אפרים

 השתתפות בהכנה וביצוע תרגיל חומ"ס אזורי שהתקיים במפעל שמורי מוטולה באזה"ת עמנואל.
 והצטיידות. כיול וטיפול במכשירי גו"ז וטיפול בציוד מיגון אישי             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפעלים ועסקים נוספים
מוסך  1

במחצבת 
הנסון נחל 

 רבה

 נמצא בשדרוג    1   +

מסגריה  2
במחצבת 

הנסון נחל 
 רבה

נמצאת    1   
 בשדרוג

מפעל  1
אספלט 

הנסון 
 ישראל

 נדרש שיפור 1  2 +  

מכבסת  1
ניקוי יבש 

 בכוכב יעקב

בקשה לרישוי    2 + + +
העסק נמצאת 

 בטיפול
1 2 3 4 5 6 7 4 9 
רייקול  5

גבישים 
 באריאל

עומד    1  + 
בדרישות 
 סביבתיות

תחנת דלק  6
סונול אשל 

 השומרון

בקשה    1   
לחידוש רישוי 

התחנה 
 בטיפול

קידוחי מים  7
 שלמקורות

 קידוחים( 3)

עומדים    3  + 
בדרישות 
 סביבתיות

בריכות  8
 11שחיה )

 בריכות(

 מצב סביר   11  + 

  1 251 262 25 38 51 112סה"כ: 
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 : טיפול בקרקעות מזוהמותנושא מרכזי 2
 

 מפעילות מפעלים ומוסכיםמניעת זיהום קרקע . 2.1
 ד"ר וסילי רודסקי  באחריות:

 מעקב שוטף וניטור.   2.1.1           
ובעלי דחפורי פינוי הקרקע המזוהמת. מפעילי מחצבת כוכב השחר  -לא התגלה זיהום קרקע שנדרש טיפול רציני 

 בטיפול בוצעה. ת.והפנימי ת התדלוקותחנ  ינדרשו לטפל בקרקע המזוהמת בסולר במשטחהבקעה במודיעין עילית 
 

 
 
 

  
 

 מניעת זיהום משפכים  סניטרייםנושא מרכזי:  1
 

 הסדרת הטיפול בשפכים לרמה שלישונית. 1.1 
 איצ'ה מאיר , חזי ליפל , יעל סימן טוב  באחריות:

           
, חלק מתוכנית  תוכניות למטשי"םנמשך ליווי לקידום וליווי ביצוע פתרונות ברשויות המקומיות:  .1.1.1

קו אריאל שפד"ן , שידרוג  מט"ש קדומים , תוכנית ביוב עמנואל , תוכנית אזורית גוש שילה , , קו 
 ליווי שידרוג מט"ש אל בירה שמשרת גם את הישובים פסגות וכוכב יעקב . אזורי למט"ש עפרה.

 
 שוטףביצוע חדשים ופיקוח   ליווי שדרוג מטשי"ים, הכנת מכרזים , פיקוח על   .1.1.2

 . עדכון דוח מטשים ו מטשים מ.א מטה בנימין מ.א. שומרון23   סיורי ביקורת ב                  
 
  ביצוע חלקי – סקר מצב מטשי"ם  ופתרונות קצה והוצאתו כדו"ח שנתי 1.1.1

 
 

 ,בוצע   ע "י מ.א. שומרוןמ בהכנה  –הכנת חלופות לפתרון אזורי א.ת. שער השומרון  ונ.  קנה  1.1.5
 הוזמנה עבודה לבדיקת כושר נשיאה של מאסף נחל קנה 

 
  בוצע חלקית    ליווי תיכנון ואישור קו מאסף לשפכי גבעת זאב  1.1.6
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 במעקב תוכנית פתרון שפכי רותם  קידום פתרון אזורי  צפון בקעת הירדן 1.1.7
 באישורים  – ברקן וצפון השומרון –שומרון: קידום קו פדואל  1.1.8

 
 מעוקב  -קידום פתרון לשפכי שבי שומרון   .  1.1.3             

 
 נקבע לו"ז לחיבור , עדכון תוכניות - קידום חיבור שפכי אלקנה למאסף מאריאל .1.1.13             

  
 מעוקב ע"י המנהא"ז  -בהפקדה   מטה בנימין: אישור פתרון לטיפול בשפכי עפרה. . 1.1.11             

 
 בביצוע         נעלה , עלי –ביצוע מתקנים נילי קידום   1.1.12             

 
    15ביקורת  לאורך קו נחל קנה, בוצעו סיורי     1בוצעו  -טיפול ובקרה לשפכי ישובי נחל קנה. 1.1.11             

 . זמניים לצורך בקרהמדי זרימה  2הותקנו  תקלות לאורך הקו. 1טופלו    חורשים. ביקורות בתחנת שאיבה                         
 

 
 
 
 

 חזורמניעת זיהום מפסולת וקידום המ: נושא מרכזי .1
 
 מניעת הקמת מטמנות  וגורמי זיהום באזור .1.1

 : איצ'ה מאיר , מנכ"ל באחריות
 

 מאבק לביטול מטמנה פלסטינאית באזור רימונים.  1.1.1           
ע"י מועצת התיכנון העליונה , חזרה ואושרה ההחלטה לאחר החלטת ו. התנגדויות לביטול המטמנה            

 .ממשיכים במאבק לביטול ההחלטה , הקמת ועד פעולה משותף כולל תושבים ישראלים ופלסטינאים[ 
 הוגשה עתירה לבג"ץ.

 
 מניעת מטרדים –אס"פ טובלן  .1.2

  חזי ליפלבאחריות :       
 

 בקרה ופיקוח על הפעולות למניעת זיהום הקרקע, בקרת    .  1.2.1      
 הטיפול בגז מתאן.      
 ביקורים/סיורים באס"פ טובלן/משטח קומפוסט משואה.     23בוצעו       
 הוכנו הנחיות וחוות דעת לתוכנית מחודשת .      

 
 מתקן בראון לפסולת יבשה  .1.1

 : חזי ליפל  באחריות        
 בקרה ופיקוח  .1.1.1      
 סיורים לתאום ופקוח 8פיקוח הפעלה מחדש בוצעו זם . בתיכנון י להסדרת הפעילות מול המועצה והיליוו       
 עבודות שיקום אתר בראון         

 
 אישור , הקמה והפעלת מתקן קצה לטיפול בפסולת  מופרדת בשיטת עיכול אנארובי בא.ת. עמנואל .1.1

 : איצ'ה מאיר , מנכ"ל באחריות       
 

מאמץ רגולטיבי לשחרור מכשול  .אישור התוכניותאושר צו מחיר החשמל מביוגז , הוכן לו"ז ל .1.1.1
 נושא ערבויות מדינה .

 
 וטובלן(  פיקוח על מתקני ייצור קומפוסט בבקעה)קומפוסט אור  .1.5

 : חזי ליפלבאחריות 
 פיקוח  מיוחד. 1.5.1     
 המתקנים 2ביקורות ב  4 בוצעו      
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 הפרדת הפסולת לזרם יבש וזרם רטוב .1.6

 החלטה על כניסה לתהליך  יבש רטוב .  –מטה בנימין . 1.6.1      
 שנים 3 –ביצוע       

 דחיית הביצוע  –ההחלטה    
 ביצוע בעזרת פרויקטור , ליווי  –בית אריה עופרים  .1.6.1

 .והנחיה      
 בוצעה הפרדה יבש רטוב בוצעה.   הפרדת אריזות       

 .ביצוע בעזרת פרויקטור , ליווי והנחיה -קדומים  .1.6.2
 החלטה: דחיית הביצוע      
 

  פח כתום –יישום חוק האריזות   .1.7
  חזי ליפלבאחריות :  

 15רשויות מתוך  10יזום , תיכנון וליווי הביצוע  ב  .1.7.1
 ,  בנימין, מטה רנית, אלקנה, אלפי מנשהו, א, בוצע במודיעין עלית בוצע במ.א. שומרון 
  גבעת זאב קרני שומרון  , קדומים רשויות בתהליך חתימה מול תמיר:      

 חיסול מצבורי פסולת בישובים

  פעילות שוטפת   איתור  וביצוע  .1.7.2
 
 

 איכות אויר נקי באזורנושא מרכזי:  .5
               

 
 

 החלת חוק אויר נקי .   5.1
 . אין הישגים! - מאבק ציבורי .     5.1.1                       

 מנכ"ל   –איצ'ה מאיר   באחריות:                                      
 

 
 

  ניליו ניטור ומעקב אחר נתוני איכות אויר בתחנות אריאל. 5.2            
  פרסום חודשי  . 5.2.1       
  : ד"ר וסילי רודסקיבאחריות      

 כאןלצפייה בדו"חות לחץ  בביצוע שוטף  
 
 

 ניטור ופיקוח מחצבות.  5.1            
 כוכב השחר , נטוף, הנסון נחל רבה  –אכיפה מחצבות . . 5.1.1                       

 ומגרסות אבן , מודיעין עילית ונוספות       
  מייזלד"ר וסילי רודסקי , יעל באחריות:       

 .בביצוע שוטף, ביקורים חודשיים
 
 
 
 ] מתוכנת ניטורית [מפת מגרסות ומחצבות  
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 5201פיקוח על מחצבות ואתרי פיתוח ובניה בתחום האיגוד בשנת 

 הערות תאריכי ביקור שם מחצבה/אתר הפיתוח
, 11.35, 13.31, 21.31, 21.32, 26.31 מחצבת נטוף חב' שפיר

11.36 ,21.37 ,21.38 ,36.33 ,23.13 ,
12.11, 

למחצבה קיים רישיון עסק. 
במדידות אבק שנערכו במשך 

השנה לא התגלו חריגות בריכוזי 
 אבק מרחף ואבק שוקע.

תדירות לא מספיקה של ניקוי 
כבישי הגישה הסלולים 

 למחצבה.
 

, 13.35, 21.31, 25.31, 17.32, 22.31 מחצבת כוכב השחר
16.36 ,38.37 ,13.38 ,38.33 ,15.13 ,
15.11, 

למחצבה חסר רישיון עסק. 
בדיגום אבק מרחף שנערך 

התגלתה  13.35.15בתאריך 
 חריגה גבוה בריכוז האבק. 

תדירות לא מספיקה של ניקוי 
 כביש הגישה הסלול.

הרטבה לא סדירה של דרכים 
 פנימיות במחצה.

 
, 26.35, 22.31, 13.31, 26.32, 23.31 מחצבת הנסון נחל רבה

13.36 ,26.37 ,25.38 ,13.33 ,25.13 ,
קבלת רישיון עסק נמצאת 

 בטיפול.

mailto:shomron@enviosh.org.il
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 מניעת זיהום מארובות קמינים  .5.1

  קמינים הנחיות .5.1.1
 הנחיות על אופן הטיפול בתלונות על מטרדי ריח מקמינים ניתנו לאחראים בנושא ברשויות מקומיות.           

 
  יהימניעת פליטות חורגות בתעש .5.5

בוצע דיגום בארובת של  (בדיקות בשנה 3-כ) בקרת דיגום ארובות ע"פ הנחיות המשרד להג"ס .5.5.1
. מפעל ריאקטיב בפארק לא נמדדו חריגות - באזור התעשייה ברקן : מפעל רונופולידןמפעלים 1

. מפעל אספלט חב' הנסון TOC -ו COנמדדו חריגות נמוכות בריכוזים של  –תעשיות שח"ק 
 .TOC -ו COנמדדו חריגות בריכוזים של  –)ישראל( בע"מ 

 
 
 
 

 מניעת מזיקים לאדם נושא מרכזי:  .6
 רכז שפכים , פסולת , מזיקים –חזי ליפל  אחריות:ב            

 
  מניעת התפשטות ונגיעות לישמניה. 6.1      

   ליווי רשויות המשתתפות בסיוע של המשרד - פעולות ניטור , מניעה ברשויות וישובים נגועים. 6.1.1                      
    מוקדים חדשים. קרני שומרון ואבני חפץ בהם נמצאו  צופיםליווי אורנית , פרוייקטים לטיפול בלישמניה/                     
   אושרו פעולות לגריסה וסילור  ערבי הסברה לתושבים למניעת הדבקות בלישמניה. 2בוצעו . בבדיקה                    
 לפני ביצוע[ מצבורי סלעים בבית אריה ] בוצע באמצעות גריסה[ ואבני חפץ ]                    

 
  ,מניעת נגיעות מיתושים , זבובים ומזיקים אחרים .  6.2      

 . העונה, סיוע בניטור לרשויות     תילנשלחו הנחיות לרשויות לפני תח הנחיות לרשויות , איתור וניטור. 6.2.1                  
 ניטור זבובים בלולים בתחום רשויות האיגודעזרה לרשויות בניטור יתושים, מתן סיוע מקצועי,                   

 
 
 
 

 חינוך וקהילה:   :נושא מרכזי .7
 להגנת הסביבה העמקת מודעות הציבור ומעורבותו בפעילויות

 שלוה נוה  רכזת חינוך וקהילה באחריות :                 
 

 יתר הטמעת קידום המיחזור ומניעת צרכנות –חינוך פורמלי . 7.1      
  מוסדות חינוך : בתי ספר וגני ילדים  . 7.1.1          
 .גני ילדים )בקעת הירדן, שומרון, קדומים( איסוף פסולת למחזור, שימוש חוזר בפסולת ועוד 27פעילות ב          
 גן ירוק מט וגן זית מבוא חורון במטה בנימין. -פעילות בגן קידה          

מרחף ואבק שוקע במדידות אבק  ,25.11
שנערכו במשך השנה לא נמדדו 

 חריגות מהתקנים הנדרשים.
נערך סקר רעש, לפי תוצאותיו 

המחצבה לא עשויה לגרום לרעש 
 בלתי סביר בהווה ובעתיד.

 
פיתוח ובניה "נאות אתרי 

הפסגה" ו"גרין פארק" 
 במודיעין עילית.

 קבלן דחפורי הבקעה
 

26.31 ,21.32 ,21.31 ,13.31 ,11.35 ,
21.36 ,28.37 ,21.38 ,36.33 ,23.13 ,
12.11, 

הרטבה לא סדירה של דרכים 
שאינן סלולות שנמצאות 

 בשימוש על ידי הקבלן. 
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   חינוכית והכנסת חומרי הדרכה לאתר אינטרנט בנושא הפרדת פסולת אריזות לבתי הספר  כתיבת תוכנית          
 במטה בנימין.          
   כתיבת תוכנית חינוך והסברה להפחתת פסולת ומיון פסולת אריזות במוסדות חינוך עבור מועצה אזורית           
 .פסולת ומיון פסולת אריזותהפחתת  -הערכות לפעילות באולפנת עפרה שומרון         
 הכנסת מערכי לימוד ופעילויות בנושא הפחתת פסולת ומיון פסולת אריזות לאתר האינטרנט שלנו.         
 ממסגרת פעילות הבית הירוק במתקיימת בגני: מ.א. שומרון, קדומים ובקעת הירדן הילדים לומדים          
 .נבונה, שימוש חוזר ומחזורהפחתת פסולת, צרכנות  -ומתנסים ב         

 
  הנחיית צוותי חינוך  7.2

 הנחיית גננות בקדומים, מ.א. שומרון ומ.א. בקעת הירדן במסגרת פעילות "בית ירוק"
 

  : הסמכת גנים ירוקים 7.1

 גנים חדשים  7.1.1
    גן קידה מהישוב קידה ניגש להסמכה לגן ירוק, במהלך שנת הלימודים תשע"ה ביצעו את הפעילות             

 וועדה באה לבחון את פעילותם. טרם התקבלה תשובה האם הוסמך כגן ירוק.           
 גן גפן ממבוא חורון )בנימין( וגן זית משדמות מחולה )בקעת הירדן( הגישו טפסים להסמכה לגן ירוק            
 בשנת הלימודים תשע"ו.           

 
  ליווי גנים בהטמעת אורך חיים בר קיימא 7.1

 גנים חדשים   7.1.1
 גני ילדים שנכנסו לתוכנית קיום אורח חיים ירוק המכונה "בית ירוק" 11 -גננות מועצה אזורית שומרון           
     גני ילדים שנכנסו לתוכנית קיום אורח חיים ירוק המכונה "בית  11 -גננות מועצה אזורית בקעת הירדן           
 ירוק".           
 גני ילדים שנכנסו לתוכנית קיום אורח חיים ירוק המכונה "בית ירוק" 5 -גננות מועצה מקומית קדומים           
 גן גפן מבוא חורון )בנימין(           
 גן זית שדמות מחולה )בקעת הירדן(           
 גן אלונים יקיר )שומרון(           
 גן סחלב אבני חפץ )שומרון(           

 
 חיי קיימות -השמיטה תי  חינוך לחומרי למידה בנושא שנת הנגשת צוו  7.5

    האינטרנט של האיגוד  בשימוש  באמצעות אתר חוברת השמיטה  -באמצעות מח' החינוך ברשויות 7.5.1         
 מורים וגננות.                                                                                                לעזרת  –         
 בגני ילדים בהם פעילה גינה לומדים את השמיטה דרך המלאכות שאסורות ומותרות לפעילות בגינה.       
     לו פעולות גידול צמחים הן יכולות לבצע בשמיטה ירוק" קיבלו הדרכה א תגננות הפעילות בתוכנית "בי       
 )גינות חלון, הנבטה בתוך הגן(       

 
  חינוך לקיימות במוסדות לימוד לבנים במודיעין עילית 7.6

  באמצעות מחלקת חינוך מודיעין עילית  7.6.1
 הדרכות מרכז למידה בנושא הפחתת פסולת וחיסכון באנרגיה בתלמודי התורה בעיר.      

 
     וחינוך בלתי פורמלי קהילה .7.7

קורסים למעורבות רכזי נוער וקהילה, כנסים צעדות והשתלמויות בדגש "לקראת  .7.7.1
   השמיטה"

 בבית אל ובקעת הירדן פעילות קבוצות נוער ירוקות.       
 .ברוכין, תפוח ויקיר יש קבוצות מנהיגות נוער בישובים:מ.א. שומרון ב       
     מפגשים וגיבשו תוכנית עבודה לקידום  6מועצה השתתפו בקורס קיימות של בקרני שומרון עובדי ה       
 הקיימות במועצה לפי מחלקות.       
 במודיעין עילית פעילה קבוצת מנהיגות ירוקה של נערות. הקבוצה נפגשת ולומדת על איכות הסביבה ועל        
 הפעילה יום איכות הסביבה לנערות אחרות בעיר.פעולות שהן יכולות לעשות בעיר. הקבוצה כבר        
    בבית אריה פעילה קבוצת מנהיגות נוער ירוקה ונערכה פעילות לקידום הקיימות בקהילה במסגרת תמיכה        
 .2311לשנת        
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 הסברה למניעת חשיפה לזבוב החול והדבקות בלישמניה  .7.8
 רים , הסברה במוסדות חינוך המשך הפצת  הערכות: ספר , סרטון, מגנטים, פלאיי .7.8.1

 מפגש גננות באורנית להסברה על פעילות למניעת הידבקות במחלת הלישמניה.
 הפצה מחודשת של פלייר+ מגנט במעלה אפרים עם דגש על משפחות חדשות שאכלסו את הישוב.

 כל החומרים והמידע נמצא זמין באתר האינטרנט של האיגוד.
 

  ברשויות  הטמעת הפרדת האריזות ]פח כתום[ .7.3
  ליווי פרויקטורים   .7.3.1

    נערכה פגישה עם בי"ס כרמים ליצירת שיתוף פעולה בהסברה. טרם נערכה פעילות )טרם החל  -אלקנה    
 איסוף פסולת אריזות באלקנה(                
    ההסברה להגברת מחזור פסולת אריזות.  האיגוד מהווה חלק מצוות החשיבה של תוכנית -מ.א. שומרון          
    ב, מפגש גננות ביום הערכות לקראת שנת הלימודים -בשומרון מתוכננת פעילות במסגרת קייטנות א          
    תשע"ו, פעילות בגני ילדים ובתי ספר בשנת הלימודים תשע"ו, פיילוט הסברה לקהילה במספר ישובים           
 .במועצה          
 פעילות באורנית נערכה פגישה בהשתתפות נציגי האיגוד.ל הערכות  -אורנית          
   במטה בנימין האיגוד מהווה חלק מצוות ההיגוי, נערכו מספר פגישות עם מחלקת תשתיות ומחלקת           
 חינוך )גנים ובתי ספר( לקראת פעילות חינוכית והסברתית.          

 
 הטמעת ההפרדה יבש רטוב  .7.13

 ליווי הפרויקטורים  בבית אריה.  .7.13.1
                      

 חופש מידע, הגברת מעורבות .7.11
  עידכון שוטף של המידע באמצעות תוכנת ניטורית  .7.11.1

 בוצע        - מ. תיכנון סביבתי –שלוה נווה ויעל סימן טוב אחריות:          
 
 
 
 

  אתר האינטרנט  השלמת נגישות ושידרוג .7.11.2
 עלה לאויר אתר חדש של איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון. באתר            
 כאןנמצא מידע מעודכן על פעילות האיגוד לכניסה לאתר לחץ            

 ותוכניות חינוכיות  שמופעלים ברשויות האיגוד. המידע באתר מתחדש מעת לעת ומוכנסים בו תכנים           
 כאןיצירת דף פייסבוק לאיגוד ועדכנו לכניסה לחץ            

 
 ליווי רשויות בהגשה ובביצוע קולות קוראים בנושא חינוך  .7.12

 ברשויות: מטה בנימין, שומרון. 2315הוגשו קולות קוראים לשנת  .7.12.1
 אל, אורנית .-קדומים, קרני שומרון, מודיעין עילית, עמנואל, בית

 ברשויות:  2311בוצעו תמיכות קול קורא 
פרק ב: קידום אורח חיים בר קיימא בקהילה ע"י קבוצת מנהיגות נוער, פעילות  -בית אריה .7.12.2

עם תנועות הנוער ועם מועדון גיל הזהב. פרק ג: חקר שמירה על מגוון המינים והקמת גינות 
  אקולוגיות ומעודדות מגוון מינים בגני ילדים ובי"ס.

פרק ג: פעילות חינוך לקיימות בחצר הגן באמצעות פעילות ב"בחת ירוק" המוצב  -שומרון .7.12.1
 בחצר הגן.

נערות . פרק ג: חקר ושימור מגוון  ל פרק ב: הקמת קבוצת מנהיגות ירוקה -מודיעין עילית .7.12.1
פעילות חינוך לקיימות בחצר הגן  פרק ג: -גני ילדים בעיר. בקעת הירדן 11המינים ב

פרק ב: קורס קיימות  -חת ירוק" המוצב בחצר הגן. קרני שומרוןבאמצעות פעילות ב"ב
, ביצוע 2316לעובדי המועצה, נכתבה תוכנית עבודה המשלבת את ערכי הקיימות לשנת 

פרק ג: פעילות חינוך  -פרויקטים לקידום קיימות במועצה ע"י מחלקות המועצה. קדומים
המשרד נתן הארכה  ב בחצר הגן.לקיימות בחצר הגן באמצעות פעילות ב"בחת ירוק" המוצ

 . 2316לביצוע התמיכות עד ספטמבר 

mailto:shomron@enviosh.org.il
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פרק ב: המשך פעילות קבוצת מנהיגות נוער ירוקה.  -בבית אל 2311הארכה לתמיכות ביצוע  .7.12.5
פרק ג: המשך פעילות  -פרק ג: המשך פעילות חקר ושימור מגוון המינים בגני ילדים. קדומים

פרק ב: פעילות  -מודיעין עילית סיור למורים בנושא.יום סדנה ו -חקר ושימור מגוון המינים
הדרכות בקהילה ושימוש במרכז למידה להפחתת פסולת וחיסכון  -לקידום קיימות בקהילה

יה לקהילה. פרק ג: הדרכת תלמודי תורה במרכז לימודי בנושא הפחתת פסולת גבאנר
 יער ירוקות ביישובפרק ב: הקמת קבוצות מנהיגות נו -ומ.א. שומרון וחיסכון באנרגיה.

 המועצה.
 

  הקמת קבוצות פעילים בקהילה והנוער  .7.11
 מנהיגות נוער ירוקה. -הוקמה קבוצת נערות פעילות חדשה במודיעין עילית .7.11.1
 הוקמו קבוצות מנהיגות נוער בישובי השומרון: יקיר, תפוח וברוכין. .7.11.2
 וגיתית.בבקעת הירדן פעילות קבוצות מנהיגות נוער במכורה, שדמות מחולה, מחולה  .7.11.1
 בבית אל פעילה קבוצת מנהיגות  נוער. .7.11.1
 בבית אריה פעילה קבוצת מנהיגות  נוער ירוקה .7.11.5

 
 פארק  נחל קנה במסגרת תוכנית אב לשיקום הנחל [: פעילות חינוךיישום . 7.11 .7.11.6
 בתי ספר ב:שומרון, עמנואל וקרני שומרון 5פעילות חינוכית ב .7.11.7
 פעילות עם נוער קרני שומרון .7.11.8
 אפרים פעילות עם מת"ק .7.11.3

 צעדת האביב קרני שומרון .7.11.13
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טיפול במפגעי רעש וקרינה: נושא מרכזי .8
 ד"ר וסילי  רודסקי  /חזי ליפל  באחריות:                                                  

 
   שוטף .8.1                            
 בדיקות קרינה במוסדות חינוך,בתי  27 -בוצעו כמדידות רעש מפעילות של מסגדים בכפר קסם.  2בוצעו               
 תושבים ובישובים בתחום האיגוד.             

 
 שבוצעו ע"י משרד החינוך בבקרת תוצאות ע"י האיגוד. דו"ח בדיקת קרינת חשמל מוסדות חינוך    4.2

 
 הערות סטאטוס שם הרשות

 התקבלו תוצאות בוצע אריאל

 התקבלו תוצאות בוצע אורנית

 התקבלו תוצאות  בוצע אלפי מנשה
 התקבלו תוצאות בוצע אלקנה
  תשע"ה בית אל

  תשע"ו בית אריה
 התקבלו תוצאות בוצע גבעת זאב

  תשע"ו מודיעין עלית
  תשע"ו יםמעלה אפר

 התקבלו תוצאות בוצע קדומים

  תשע"ה קרני שומרון
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  תשע"ו הירדן בקעת
 התקבלו תוצאות בוצע מטה בנימין

  תשע"ו שומרון
 
 
 
 
 

 הסביבהטיפול בחומרים מסוכנים ומפגעי  נושא מרכזי: .3
  ד"ר וסילי רודסקי /חזי ליפל  באחריות:                                    

 
     ע"פ הסכם עם כבאות יו"ש המשך ליווי שלנו: שוטף  . 3.1

במפעל שמורי מוטולה . השתתפות בהכנה וביצוע תרגיל חומ"ס אזורי שהתקיים אירועים 1 -השתתפות בטיפול ב
 .באזה"ת עמנואל

 יעוץ לתושבים, פקוח וביצוע סקרים במפגעי אסבסט  .3.7
 
 
 
 
 
 

 תיכנון סביבתי: מרכזינושא  .13
 מייזליעל  באחריות:                    

  
  מטרדים ובניה ירוקהמניעת  –היתרי בניה   13.1

 
   ועדות מקומיות 15בדיקת ואישור תוכניות מול  .  13.1.1

 .ישבות ואיכות סביבה במנהל האזרחיהשתתפות בוועדת התי
 ם. אישורי 15באזור המועדים לתוחלת גז ראדון גבוהה ניתנו אישור תוכניות 

 היתר בניה למערכת פוטו ולטאי ניתן אישור אחד.
 עץ ניתן אישור אחד.היתר בניה לקמין 

: שדרוג מט"ש ערבות הירדן , תוכנית שפכיםת ותוכני 2נבדקו   .היתרי בניה למפעלים ולבריכות שחיה 13ניתנו 
 לסילוק שפכים עמנואל

 .ף טוניתנו חוות דעת על תסקיר להרחבת המחצבה בנ
 התסקיר הסביבתי .להשלמות  ניתנה חוות דעת על תסקיר השפעה על הסביבה קומפוסט משואה וכן התיחסות

לטיפול במסלעות ולמחלה תיכנוניים  סיורים בישובים: אבני חפץ, רבבה, עץ אפרים, אורנית למציאת פתרונות 
 טות מחלת הלישמניהפשבהת

 
 

 מגרסות באתרי פיתוחניטור ופיקוח   13.2 .3
, 1.3,  27.8חידוש היתר גריסה  6.7, 15.6, 28.5, 27.1, 11.1, 25.1 לשם

13.13 
 6.7, 28.5, 13.1, 16.1, 17.2, 23.1 נעלה

 13.1, 23.1, 17.2, 23.1 בית אריה
 3.6.15 קרני שומרון

 21.7 עמנואל
 15.11, 2.11 שילה
 15.11 נעלה

 15.11 גבעת זאב
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 פניות ציבור - נושא מרכזי .11
  גבי סולומון באחריות:

 
 פניות ציבור לפי הפירוט שלהלן: 113טופלו )כולל(  2315 מברבנובמהלך חודשים ינואר עד 

 17רעש ואבק מבניה: 
 12ושריפות מפלסטינאים: רעש פסולת 

 16זיהום אויר: 
 18שפכים: 

 2קרינה
 6רעש: 

 8מזיקים : 
 22פסולת: 
 1חומ"ס: 

 1אסבסט: 
 6תעשייה: 

 8שונות: 
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