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 2020 ייונ חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף טיפול בתכניות שידרוג המשרד ] היתרים, אדריכלות, עיצוב[

 שוטף 5Gבנושא  ,עידכון עמדה לרשויות 

 שוטף בריאותיות ממתקן השומרוני הטובהכנת הסכם עם ד"ר סיניה נתניהו לבחינת השלכות 

 שוטף הכנת מסמך נושאים לשרה לה. הסביבה 

 15.6 ועדת כספים ומליאת מועצת האיגוד 

 21.6 [ZOOM] [ ] תביעה ייצוגית ביוב נחל קנה / דרום השרון   דיוני גישור חובב

 22.6 טיפול בציוד קשר 

 30.6 ישיבת צוות / שינויי ארגוני 

  סיורים דיונים/  

 1.6 סיור תחנת מעבר פסגות אל בירה עם עמיר מטה בנימין חזי ועוזיאל

דיון בנושא חוק עזר שפכי תעשיה עם ד"ר ניצן לוי , עו"ד שירי שפירא אצל רועי אסייג , 

 קמ"ט מים 
9.6 

 9.6 במטה בנימין עם תמיר הסברה למחזור

 10.6 ישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל

 11.6 תשתיות ותעשיה  מנהל אגף -וועדת בחינה, מכרז פנימי  

 14.6 סיור באתר השומרוני הטוב ) איצ'ה, חזי, יעל ( עם צוות א"ע יהודה 

לענין חיבור השפכים לקו נחל  הרמת"ק ורון יוספי + חזי -סיור לבית אמין עם המנהא"ז 

 קנה 
14.6 

 16.6 אלקנה  –ין מגרסה באתר בניה דיור מוגן סיור עם מנכל וראש מועצה אלקנה בענ

 16.6 סיור אתר גבעון 

 18.6 התמודדות בבעית שריפות הפסולת  –י.ע. עם מ. בנימין מאורנית 

 5G 8.6 תושבים איצה וחזי ערים חכמות עם שפע שומרון  ' מחב דיון

 23.6 (איצה יעל וחזי)סיור חוות יריחו בקעת הירדן סילוק קרקעות משוקמות 

 23.6 (איצה יעל וחזילמחזור ) פגישה במ.א. בקעת הירדן עם תמיר הסברה 
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 24.6 דיון/עדות בבית משפט תיק מדינת ישראל משרד הגנת הסביבה נגד דשא אס"פ בראון )חזי(

[ יואב  ממחוז ירושלים , אסף דטנר , מטה  [ZOOMפגישה  -שפיכת עודפי עפר במתתיהו 

 איצ'ה בנימין ויעל , עוזיאל ו

25.6 

 28.6 עדכונים -מתקן השומרוני הטוב וניצן  –אצל עודד נצר ר.א.מתקני השבה ואנרגיה )נטע( 

 28.6 ומנהלי האיגודים  עם ניצן לוי ] מ. הפנים[ נעמי דניאל  -פגישת היכרות 

 29.6 עם מריק ואיצה בדיקת נפחים תחנת שאיבה  חורשים קולחי נחל קנה

 29.6 מחצבות ביו"ש עם גלעד אך ואוהד חמו בעינב  צילום כתבה על מטרדי

  תיכנון סביבתי 

 2.6 נופי פרת 41היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 3.6 3.6.20-3.7.20מתן היתר גריסה אקס באג עפרה 

 3.6 מת"ע תהשתתפות בוועד

 G5 3.6מפגש "זום" בנושא  

 8.6 כפר אדומים 408היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 9.6 120/7לתסקיר השפעה על הסביבה א"ת עמנואל  תוהתייחס

 10.6 של מת"עאיכות סביבה  תהשתתפות בוועד

 14.6 אתר להקמת מתקן שריפה לפסולת  -סיור בשמרוני הטוב

 17,24.6 קורס יסודות הבניה הירוקה

 18.6 בדיקת מסלעות פדואל וליד חסן

 21.6 כפר אדומים 264היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 22.3 מצפה יריחו 216היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 22.6 מצפה יריחו 441היתר בניה מגרש 

 25.6 פגישת "זום" בנושא עודפי עפר במתתיהו המשרד להגנ"ס, מ.א מטה בנימין

 28.6 אלון 640היתר בניה פרט ראדון מגרש 

  שפכים 

 החודש במהלך כל טיפול/ביקורת כמויות שפכים תחנת שאיבה בחורשים

 7,10,21.6 תחנת שאיבה פקוח ביקורות

  פסולת מוצקה ומחזור  

 3,10,16,25/6 סיור פקוח טובלן קומפוסט משואה ואור

  תעשיה ורישוי עסקים 

 23.6, 7.6 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 30.6, 11.6 באזור התעשייה מעלה אפרים חברת אקו מדיקלביקורות במפעלים 

 30.6 פיקוח על העסק איטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים,  ובאתר גריטה אימביקורת 

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

 25.6 ביקורות במפעלים ריאקטיב בפארק תעשיות שח"ק
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שה לרישוי בע"מ באזור התעשייה ברקן: טיפול בבקביקורת במפעל בקשי מחסני ברזל 

 העסק. הבקשה אושרה בתנאים סביבתיים

7.6 

ביקורת במפעל בוגן מערכות אלומיניום בע"מ באזור התעשייה ברקן: טיפול בבקשה 

 לרישוי העסק. הבקשה אושרה בתנאים סביבתיים

8.6 

באזה"ת ברקן בהשתתפות נציג המ' , קבוצת אלון וסופרגום MTI יםת במפעלוביקור

 פיקוח על התעשייהו: להגנה"ס מר גלעד של

18.6 

 25.6 השתתפות בוועדת אכלוס פארק תעשיות שח"ק. אושרה קליטת שני עסקים.

מתן חוות דעת לקליטת מפעל חברת מ.י. א אנרגיה בע"מ בתחום האיגוד. חוות דעת 

 חיובית בהתניה. 

21.6 

  שפכי תעשיה 

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

 7.6  .גרמה לריחפעולת המתקן ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. 

 9.6 ביקורת במפעל אחווה אחדות בפארק תעשיות אריאל, פיקוח על שפכיי תעשייה.

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 14.6 כיול מכשירים בחברת אמפרוקו באזה"ת אשקלון

 1.6 בבריכת שחיה שבי שומרון: טיפול בבקשה לחידוש היתר רעליםביקורת 

 10.6 באזה"ת ברקן, פיקוח על החומרים המסוכנים MCA -ביקורות במפעלים אור ברקן ו

, דנלוג אינטקוסמא ומטלוב בפארק תעשיות באזה"ת ברקן סופרגום :יםבמפעלת וביקור

: טיפול בבקשות "ס דר' עדנאן סולטאניהגנבהשתתפותו של נציג המשרד לה אריאל

 .לחידוש היתרי רעלים

22.6 

 23.6  בבריכת שחיה בישוב ברקן: טיפול בבקשה לחידוש רעלים. החידוש אושר.ביקורת 

תעשיות אריאל: טיפול בבקשה להיתר  בפארק א תעשיות אלבדבמפעל אסותביקורת 

 רעלים, הטיפול נמשך

23.6 

 , תרגיליםחרום "ס,אירועים סביבתיים וחומ

 3.6 שפיכת בוצה במגרש פתוח א.ת. אריאל מערב

  איכות אויר                    

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

 בהמשך המסמך. יוניגרף 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 

 הוכנו דוחות של חודשי מרץ ואפריל .האיגוד ובאתר ניטורית
17.6 

בביקורות  ממפעל ספרי מטל באזה"ת ברקן.ברקן על ריח חריג  תטיפול בתלונת תושב

  ריח הופסק ולא חזר.היח. במפעל ספרי מטל לא הבחנתי במקור שעשוי לגרום לר
15-16.06 
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  מחצבות 

דו"ח הביקורת  נערך ניטור סביבתי של אבק במחצבה. ביקורת במחצבת כוכב השחר.

 פורסם באתר ניטורית.

11.6 

. ובאתר הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עילית ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר

  באתר ניטורית מות פורסוהביקור דוחות

24.6 

 םדו"ח הביקורת פורסאבק.  סביבתי של ניטורנערך ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. 

 .באתר ניטורית

7.6 

  פיקוח סביבתי

 1.6 עלי -פיקוח מגרסה

 1.6 , ליקויים חוזרים.בירה-פסגות/ אל -פגישה בתחנת מעבר

 2.6 א.ת. מעלה אפרים -פיקוח סביבתי

 8.6 אלקנה -ניטור מערך מחזור

 8.6 אלקנה -קוח מגרסהפי

 18.6, 8.6 אלקנה -פגישה להצבת מגרסה

 8.6 אלקנה -פיקוח מוסך

 9.6 גבעת זאב -ניטור מערך מחזור

 9.6 חניון אוטובוסים -סביבתי איתור מפגע

 9.6 שפך שמן מוסך גבעת זאב -סביבתיאיתור מפגע 

 10.6 עפרה -ניטור מערך מחזור

 10.6 עפרה -פיקוח מגרסה

 10.6 עפרה -ח מוסךפיקו

 14.6 אלפי מנשה -ניטור מערך מחזור

 28.6, 14.6 אלפי מנשה -פיקוח מגרסות

 15.6 בית אריה -ניטור מערך מחזור

 15.6 1בית אריה, מאח -פיקוח מגרסה

 15.6 דולב -פיקוח מגרסה

 17.6 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 17.6 עמנואל -פיקוח מפעל בטון

 18.6 , שפיכת עודפי עפר.מתתיהו/ מודיעין עילית עם יעל -סיורים

 21.6 קרני שומרון -ניטור מערך מחזור

 21.6 מעלה שומרון -פיקוח מוסכים

 21.6 2קרני שומרון  -פיקוח מוסכים

 22.6 אריאל -ניטור מערך מחזור

 22.6 3, אריאל –פיקוח מוסכים 

 23.6 קדומים -ניטור מערך מחזור

 23.6 קדומים -קוח מוסךפי

 24.6 בית אל -ניטור מערך מחזור
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 24.6 בית אל -פיקוח מוסך

 24.6 כוכב יעקב -פיקוח מוסך

 24.6 בירה-פיקוח תחנת מעבר פסגות/אל

 25.6 שפיכת עודפי עפר ביער סמוך לישוב מתתיהו -פגישה עם יואב גואל אסף דטנר ויעל 

 28.6 אלקנה, כפר אבות -פיקוח מגרסה

 30.6 כפר תפוח -פיקוח מוסך

 30.6 אריאל, בר -פיקוח מוסך

  חינוך סביבתי וקהילה 

 שוטף מעקב אחר הארכת יעדי ביצוע בקולות קוראים : 

 שוטף  טיפול לאישור סקר טבע עירוני קרני שומרון 

אישור תמיכה למ.א. שומרון מקרן פעילויות סביבתיות ברשויות לספריות חברתיות 

 סביבתיים באתרים 
 שוטף 

  פניות ציבור 

העברת נתונים לבודקת  מטרדים בחיננית ממפעל טיירק , א.ת. שח"ק 
 מטעם הישוב 

לאחר בירור:האזור מחוץ   ליד אלקנה 505השלכת כמויות של פסולת בנין  כביש 
לשטח הישוב. הועבר לטיפול 

 המנהל האזרחי
אחר בירור: האזור שייך ל הצמוד לאורנית הנחת צינור מים ביער חורשים

הועבר  -למחוז מרכז 
 לטיפולם

בוצע ביקור במקום ע"י פקח  בבית אריה עבודות בכניסה לישוב שגורמות לאבק כבד
האיגוד אין אתר גריסה 

 קרוב . הועבר לטיפול הרשות
 הועבר לטיפול המנהא"ז שיצרה הר של זבלליד ג. זאב שפיכת אשפה משכונת אל חלילא 

 הועבר לטיפול המנהא"ז ה מול חוות יאירשריפה קבוע
 הועבר לטיפול המנהא"ז שפיכת אשפה מהכפר מסחה לכיוון עץ אפרים
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 2020 יוניממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 
 

 

 
 

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

 

 
 
 

 
 

בימיי אובך בכל  טובה יחסית.הייתה מרץ אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
: בתחנות גוש עציון ומודיעין PM10)תחנות  נמדדו חריגות בריכוז של חומר חלקיקי עדין )ה

 חריגה אחת.  -חריגות ובתחנת אריאל  2נמדדו 
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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)             
 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  מרץשנמדדו בחודש הנם הנמוכים גוש עציון  ת ו בתחנשנמדד NOx י ערכ -

בין הנמוכים ובתחנת מודיעין  -, בתחנת אריאל )"תחנות הניטור" להלן( הפרוסות  ברחבי הארץ
  בינוניים.-נמוכים –

 

  היםבין הגבוהנם ומודיעין  גוש עציון אריאל,  תושנמדדו בתחנ ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
תחנות  נמדדו חריגות בריכוז של חומר כל הבתחנות הניטור. בימיי אובך ב מרץבחודש שנמדדו 

חריגה  -חריגות ובתחנת אריאל  2 נמדדו מודיעין ות גוש עציון ו: בתחנPM10)חלקיקי עדין )
 אחת.

 

ת בתחנו אריאל הנם בינוניים שנמדדו בחודש מרץ בתחנות הניטור. שנמדדו בתחנת  O3 ערכי  -
 בין הגבוהים )ראה תרשימים לעיל(. -מודיעין וגוש עציון 

 
 

בימיי אובך בכל  טובה יחסית.הייתה מרץ אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
: בתחנות גוש עציון ומודיעין PM10)התחנות  נמדדו חריגות בריכוז של חומר חלקיקי עדין )

  חריגה אחת. -חריגות ובתחנת אריאל  2נמדדו 
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 לאיכות  הסביבה  שומרוןאיגוד ערים          
 , 40700מיקוד   4013ת.ד.  71רח' נחשונים אריאל,     

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

 2020 אפרילבחודש איכות אוויר ביו"ש 
 מערכת ניטור אוויר ארצית( -)ע"פ תחנות אריאל, גוש עציון ומודיעין של מנ"א 

 

 
 

 
 

בימיי אובך  טובה יחסית.הייתה אפריל אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 
: בתחנת PM10)בתחנות  גוש עציון ומודיעין נמדדו חריגות בריכוז של חומר חלקיקי עדין )

 חריגה אחת.  -חריגות ובתחנת מודיעין  2גוש עציון נמדדו 
 
 



 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  1תרשים אוזון, ב 
 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 הסביבהריכוזים מרביים כאחוז מהוצגו  1בתרשים                

 היממתי. ערך הסביבהמ ממוצעים חודשיים כאחוז ריכוזים                
 

 הערות:
 
בתחנות  אפרילשנמדדו בחודש הנמוכים בין הנם וגוש עציון   אריאל תושנמדדו בתחנ NOx י ערכ -

  בינוניים.-נמוכים -, בתחנת מודיעין הניטור" להלן()"תחנות  הפרוסות  ברחבי הארץ ניטור אוויר

 

בחודש שנמדדו   בינוניים-נמוכיםהנם  אריאל שנמדדו בתחנת ( PM10) ערכי חומר חלקיקי עדין  -
. בימיי גבוהים -בינוניים –בינוניים ובתחנת גוש עציון  -, בתחנת מודיעין בתחנות הניטור אפריל
: PM10)נמדדו חריגות בריכוז של חומר חלקיקי עדין ) גוש עציון ומודיעין  תחנות באובך 

 חריגה אחת. -חריגות ובתחנת מודיעין  2 נמדדו בתחנת גוש עציון 

 

בתחנת  אריאל הנם בינוניים שנמדדו בחודש אפריל בתחנות הניטור. שנמדדו בתחנת  O3 ערכי  -
 ימים לעיל(.בין הגבוהים )ראה תרש -גבוהים ובתחנת גוש עציון -בינוניים –מודיעין 

 
בימיי אובך  טובה יחסית.הייתה אפריל אוויר ביו"ש בחודש הע"פ ממצאי מנ"א איכות 

: בתחנת PM10)בתחנות  גוש עציון ומודיעין נמדדו חריגות בריכוז של חומר חלקיקי עדין )
 חריגה אחת.  -חריגות ובתחנת מודיעין  2גוש עציון נמדדו 
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