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 2019פעילות בשנת 

 

 



היחידה לאיכות הסביבה  
 :תחומי פעילות

 

3-4' עמ -תעשייה  

 5' עמ -שפכים 

 6' עמ –זיהום קרקע 

7-11' עמ -חינוך והסברה 

 12' עמ –קרינה ורעש 

14 - 13' עמ -איכות אוויר וחומרים מסוכנים 

15-19' עמ -הפרדת פסולת ומחזור 

20' עמ -עסקים חקלאיים 

21-22' עמ -ניטור והדברת יתושים 

 23-27' עמ -קיימות ואקולוגיהתכנון סביבתי 

 28' עמ -סביבהטיפול בתלונות תושבים ומתן ייעוץ בנושאי איכות 

29' עמ -הגשת קולות קוראים 

 



 תעשייה

פיקוח על תעשיות: 

ניתנו תנאים נוספים ברישיון העסק לעסקים: 

 עסקים 4 -בית שמש. 

עסקים 2    -אבו גוש. 

טרם ניתנו עסקים -מבשרת ציון 

עסקים  6 -מטה יהודה. 

הורחבו סמכויות היחידה במתן אישורים, לאור הרפורמה בחוק רישוי עסקים. 

ומשרד הבריאות, תאגיד המים, שיתוף פעולה באכיפה עם המשרד להגנת הסביבה. 

 

 דגן.מפעל ייצור בטון ש



 סיורים במפעלים

   -בית שמש

ר "המאפה של ד, מעדני טיב השדה, מנועי בית שמש, תפזול, אבקו, מלט הר טוב  :סיורים במפעלים 

 .חיים טובים מזון, אגרו כימיקלים  ליעד,,ארומה, מארק

,  מוסך צמרת מוסך אוטו קינג  ,טכנולוגיות סאםמוסך , מוסך מוטי ויוני, מוסך אורות: סיורים במוסכים 

 מכבסת הגבעה  , מכבסת הרמה, א לביא.מוסך י, מוסך שטרית, מוסך שלמה נאור

 .עסקים  21כ  "סה

 .מחצבת המהפך, מחצבת עציונה: סיורים במחצבות  -מטה יהודה

,  קסומסום, ויטוריקליית מנשה , אזימוט,דגן.ש, שגמור,  STS: בתי מלון ויקבים,סיורים במפעלים 

 .  מבשלת שריגים, מלון יערים, (14)יקבים , תדמיר,  מהטבע בריאות,בוטניקלס אייבוט

 טוב-הרדיזל  מוסך,שמשוןשאיבות , המהפך צמיגי,המוטורסמוסך : סיורים במוסכים

 .עסקים 33כ  "סה           

 .עסקים  3כ   "סה, -אבו גוש

 .שטיפת מנעולי שלמה   -מבשרת

 .סיורים  60 –עד כה נעשו כ 

 

 מחצבת דהר אל עירק 



 שפכים

לעמידה בדרישות של חוק תאגידי  , מעקב על איכויות השפכים היוצאים מהמפעלים

רוב הבדיקות נעשות על ידי תאגיד מי שמש וחברת עגול המדווחות  . המים וכלליו

 .ליחידה

יציאה לשטח לביקורת פתע של דיגום שפכים. 

םמתן הנחיות למפעלים להפרדת זרמים ותפעול נכון של מערך הטיפול בשפכי . 

בעסקים קטנים, אכיפת התקנת מתקני קדם לטיפול בשפכים 

 

 הזרמת שפכים לסביבה בשטיפת רכבים במבשרת  



 מניעת זיהום קרקע

 .מניעת הגעת שפכים ותשטיפים לקרקע חשופה•

 .דרישה להסדרת תשתיות מתאימות לתחנות דלק קטנות•

 .ופינוי קרקע מזוהמת, אכיפת ביצוע סקרי קרקע, במקרה של חשש לזיהום קרקע•

 :דוגמאות •

 בשכונת המגרסה במבשרת בדלקיםזיהום קרקע # 

 .ומקווה שריגים, אוטוקינגמוסך , חשד לזיהום קרקע במוסך אורות# 

 :באתר בנייה, במוסכים מאצרהמכלי סולר ללא # 

 .ובשכונת המשקפיים בבית שמש, בצור הדסה

 

 

 

מיכל סולר ללא מאצרה  
 במקוה שריגים

כתם שמן על הקרקע  
 במוסך אורות



  –פעילות בבתי הספר 
 2017קול קורא 

 
 .גני ילדים בנושא חקלאות וסביבה 6-בתי ספר ו 10 -במטה יהודה

 
 
 
 
 
 

 .שמירה על נחלת הכלל –( ג ורחל רבינוביץ"רט)בתי ספר  20מעל  –בבית שמש 
 

 .חצרות מקיימות –בתי ספר  3 –באבו גוש 
 

 .הפעלת וועדות ירוקות –בתי ספר  6 –במבשרת 
 



 גני ילדים ירוקים –חינוך והסברה 

 :הסמכה קיבלו 2019בשנת 

גן תרום :מטה יהודה .       

גן הראשונים, גן בושם: מבשרת. 

גן זוהר, גן תאנים , גן רקפות: בית שמש 

 .מבית שמש 2ממבשרת  ו  2, גנים ממטה יהודה 8 –להסמכה  2019בנובמבר  הוגשו

 :עד היום יש גני ילדים ירוקים

גנים עד היום   33: בבית שמש 

גנים עד היום 33: במטה יהודה.. 

גני ילדים 7:  במבשרת. 

גני ילדים 5: באבו גוש. 

 

 



 :  והסברהחינוך 
 טיהור השפכיםמבקרים במכון מרכז הפעלת 

 :מבקרים שכלל  400-השנה הגיע מגוון רחב של כ•

  תלמידים 

  מבוגרים 

 ועודצוותי מורים ועוד. 

 בוטינסקי  'ס ז"תלמידי בי: בתמונות
 ותלמידות מאהבת ישראל בנות               



 :  חינוך והסברה
 בתי ספר ירוקים

קבלו הסמכה בשנה האחרונה  : 

ירוק מתמיד –הרטוב יסודי , צורים: מטה יהודה. 

ס הטכנולוגי"ביה: אבו גוש. 

 

 

בתי ספר ירוקים עד היום: 

 בתי ספר  18-בית שמש. 

בתי ספר 11 -מטה יהודה  . 

 1בית ספר –מבשרת  

 בתי ספר   4 –אבו גוש 



 גני ילדים ירוקים

  נושאיים לימודים 

 

 התנהלות בגן 

 

  פעילות עם הקהילה 



 עידוד עשייה של תושבים לקידום קיימות
 2017ק "בק' פרק ג

בבית שמש- 

 

 

 עיצוב קיר בשיינפלד

 

ס גוונים"פסיפס במתנ  

 

 פינת קריאה בכניסה לספריה

 



 

 

 

 

 

 :במטה יהודה

 בבית זית גינה 

 

 :באבו גוש

החזרת הגפן לאבו גוש 

 פחיםניקיון ועיצוב 

 

 :  במבשרת ציון

 מבשרתפרויקט עין 

 

 נטיעת עצים בדובר שלום 



 קרינה ורעש

תלונות קרינה בבית שמש 2: טופלו. 

תלונות רעש וביצוע מדידות רעש 10-טיפול ב. 

 

 



 איכות אוויר
  מעקב אחר פליטות לאוויר ועמידה בערכים המותרים על פי חוק

 .  אויר נקי

 : בתחום שיפוטינו קיימים מפעלים המחויבים בקבלת היתר פליטה

מעקב שותף אחרי ביצוע תנאים לרישיון עסק   -מלט הר טוב
 .וחוק אוויר נקי

נערכו מספר מדידות בארובות– תדמיר. 

 תלונות ריח בבית ספר קרוב 

 
ביצוע ביקורות תנאי רישיון  , מעקב שוטף אחרי מחצבות שקיימות

 :עסק 

מחצבות ורד זנוח 

  מחצבת עציונה 

 מלט הר טוב–מחצבת דהר אל ערק 

מחצבת הר טוב 

מחצבת הר חרוז 

 

 כבשן מלט הרטוב 



 כוננות סביבה וחומרים מסוכנים

סביבתיים ואירועי חומרים  אירועים   17 טופלו

 .מסוכנים

  השתתפות הצוות בהשתלמות כונני סביבה 

 הנחיית מפעלים לאחסון נאות ושימוש נכון

 .ס"בחומ

 

שריפות            גגות אסבסט קיבוץ  
 הראל

שפך סולר מבשרת  
 ציון

פריצת גז אמוניה בחדרי קירור עוף  
 ירושלים



 הפרדת פסולת למחזור
 

 .  זכוכית וביגוד, בקבוקי פלסטיק, נייר,קרטון ,  ממחזרים אריזות–בית שמש •

כתומים עקב וונדליזם ושימוש במכלים לפסולת   במיכליםחלה ירידה משמעותית במחזור אריזות 

 .  התפעול במינהלכמו כן נכנס לעבודה רכז חדש ,רגילה 

:  ביישובים פועלים מרכזי מחזור הכוללים. החלה פריסת פחים כתומים ביישובים–מטה יהודה •

 :  למחזור מיכלים

  קרטון 

נייר 

בקבוקי פלסטיק 

זכוכית 

 בית שמש   מרכז מחזור מטה יהודה



 הפרדת פסולת למחזור

 :איסוף  פועלים מרכזי מחזור יישוביים הכוללים–אבו גוש •

קרטון 

מכלי זכוכית 

 בקבוקי פלסטיק. 

 

 :איסוף מבשרת ציון•

   קרטון 

  נייר 

  בקבוקי פלסטיק 

בקבוקי זכוכית 

אריזות פחים כתומים תוגבר סבב הפינוי עקב הרתמות הציבור. 

 כלוב קרטון באבו גוש

 פח כתום במבשרת



 איסוף פסולת אלקטרונית

 בבית שמש בחנויות גדולות לצרכי חשמל והתקיים מבצע  : אלקטרוניתאיסוף פסולת

 .איסוף פסולת אלקטרונית מוצלח לפני פסח

 

 

 

איסוף בכל מרכזי המחזור   מיכליוהוצבו  אקומיוניטימטה יהודה חתמה עם תאגיד . א.מ

 .בישובים 

עדיין  , מבשרת ציון ואבו גוש  התקיימו פגישות עבודה עם נציגי התאגידים, בבית שמש

 .לא נחתם חוזה



 "דלילה" הקומפוסטאתר 

. י משרד הפנים"שנים ע 4נסגר האתר לפני , שנים 10עקב סיום תקופת שימוש חורג של •

 .היזם בסיוע המועצה מקדם את פתיחתו מחדש 

 הועלתה בקשה בוועדה המקומית לקדם את פתיחת האתר•

 

 משטח בטון באתר הקומפוסט



 פסולת בניין ותכנון סביבתי

 פסולת ועודפי עפר מנהלי לפינוי מעקב 

 :מתן אשורים לבנייה בוועדה לתכנון ובניה 

   190-בית שמש    

225 -מטה יהודה   

 16 -  מבשרת     

   :  4אישורים לטופס 

 43בית שמש 

 111מטה יהודה 

 

 

 

שימוש בעפר מרמת בית  

  38שמש לתשתיות בכביש 
עמק שורק " בשדה חקלאי"ערימת עפר   



 עסקים חקלאיים  
הניקיון והתשתיות  במועצה לשיפור עסקים חקלאיים  43-התבצעו סיורים ב 

 לבדיקת תשתיות  לולים גדולים  20-בסיורים נערכו 

 לבעלי הלולים להסדרת רישיון עסק כחוקפנייה. 

 החמישהנבדקו תנאי רישיון העסק ברפתות יהודה ומעלה. 

 חוות סוסים  
 צור הדסה

מתקן כילוי פגרים חדשני  
 לול קיבוץ נחשון 



 ניטור והדברת יתושים         
                                  התבצע טיפול ביתושים בהתאם לתוכנית העבודה השנתית                 

 .שנכתבה יחד עם כל רשות

 (7)מבשרת ,(7)גוש אבו( 13)מטה יהודה , שמש בית ( 12: )ניטור בוצעו ימי 

 לסביבה הדברת זחלי יתושים על ידי חומרים ידידותיים 1.

 .פיזור דגים בנחל שורק להדברת זחלי יתושים2.

 .לאורך הנחל לאפשר את פיזור הדגים ולבצע ניטור" חלונות בסבך "נפרצו דרכים ו 3.

 

                                        נערך ניטור  , נושאי קדחת הנילוסיתושי שורק בחודש אוגוסט השנה התגלו בנחל 
 .  הנחיות ודפי הסבר לתושבים על ידי המועצהופורסמו 

 

                                                            בכול ארבעת הרשויות המדבירים טיפלו במטרד היתושים באופן מקצועי    
 .תחת בקרת היחידה לאזורית והמשרד להגנת הסביבה

  

 בית שמשבכל הישובים סביב  זבוביםהדברת קידום * 

 מטה יהודה  . א.במבמספר ישובים נמלת האש מפגעי טופלו * 

 .במשתלות ובשכונה במבשרת בשיתוף הרשויות והמשרד

 

 פיזור דגים מטה יהודה

 פריצת גישה לנחל שורק



 2019תלונות מוקד בנושא יתושים בבית שמש 

 תלונות   12-מרץ •

 תלונות   25 -אפריל•

 תלונות 40 -מאי •

 תלונות 21  –יוני •

 תלונות 38 –יולי •

 תלונות 30 -אוגוסט•

 תלונות18 –ספטמבר •

 תלונות   21 –אוקטובר •

 בא לשכונה יתוש חדש



 קיימות ואקולוגיה, תכנון סביבתי

 סקרי טבע בבית שמש ובאבו גוש•

 

 

 

 

 

 

בנייה  בצמידות לגן  )ל לצורך קביעת מדיניות תכנונית"וקק ג"רטשיתופי פעולה עם •
 (לאומי עמק האלה



 קיימות ואקולוגיה, תכנון סביבתי

 :נכתבו מחדש מסמכים הכוללים מידע מקדים להיתר לפרויקטים •

 .אולמות אירועים, מבני מסחר, בתי ספר,  בתי עסק, מבני דת      

מתן חוות דעת ובדיקת נספחים סביבתיים למבנים בעלי פוטנציאל פגיעה •

 .סביבתית 

 .הצעת פרויקטים עתידיים לצורך שמירה על הטבע והסביבה•

 :      הוגשו לקרן לשמירה על שטחים פתוחים•

 קול קורא לביצוע באזור פארק הזיתים  1.

 קול קורא לתכנון לסובב בית שמש  . 22.

ס "לבנית הנגשה בגינה הקהילתית במתנ עזבונותהוגש קול קורא לקרן •

 .זינמן



 חוות דעת להיתרי בניה

היתרים 14  -בית שמש. 

היתרים 24  -מטה יהודה. 

היתרים 4 -אבו גוש. 

היתרים הכוללים את פרויקט הדופן המזרחי ומחיר   4 -מבשרת ציון

 (.ד"יח 600) למשתכן 

 



דוגמא לטפסים לקבלת אישור לוועדת  
 תכנון ובניה  

          

 
 1בקשה להיתר קטן         

 __________                                                                                                           

אריך :____________ ת        

 

לכבוד                                                                          לכבוד  

 

אבי ברכה                                                                     חגית ישראל  

מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה " שורק "                  מהנדסת הועדה המקומית לתכנון ובניה 

 

בקשה לאישור להיתר בניה לבית מגורים מס' משק/מגרש  ______ בישוב _______ 

 

  שם ומשפחת המבקש ______________________ 
 

הנני מתחייב בזאת: 

 

פסולת בניה ועודפי עפר יפונו לאתר פסולת מורשה.  .1

 

עודפי עפר 

כמות עפר לפינוי לאתר מוסדר  תהיה ע"פ הצהרת מהנדס חתומה שתוגש עם הבקשה . 

 

ס"ה כמות עפר לפינוי/מילוי)להקיף בעיגול (  ע"פ הצהרת מהנדס ____________   קו"ב. 

פסולת בניה              

 מ"ר בנייה  100 טון ל10            כמות הפסולת לפינוי לאתר פסולת מוסדר לפי מפתח של 

             ס"ה מטר בנוי ע"פ ההיתר  ________  כמות פסולת מחושבת _______ טון .

  

 המבקש אחראי על ניקיון האתר וסביבתו בהיקף הגדר ובכניסות ויציאות מאתר הבניה. .2

 למילוי המגרש לא תשמשפסולת בנייה  .3

 

הצגת חשבוניות מקור מאתר הפסולת המוסדר בחוק ) לא מקבלן הפינוי(  

 ואיכלוס . 4ותעודות שקילה מקוריות מאתר מוסדר יהווה אסמכתא למתן טופס 

 

 

 ידוע לי שתנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהיתר הבניה. 

  

   חתימת המבקש :_________________________

 

כתובת :___________________טל'_____________פקס ________________ 

 

)הערה : על מנת להקל, ניתן לכלול את פינוי הפסולת והעפר לאתר מוסדר והצגת החשבוניות  

כחלק מחוזה העבודה עם הקבלן המבצע .( 

 _______________________________________________________________

 

חתימה וחותמת היחידה האזורית לאיכות הסביבה  " שורק "  ___________________  

 

הערות 

_______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

    0523557324  טלפון לבירורים :בעז 02-9908960למשלוח הטופס פקס: ,

 

                                                                                                          

אריך :____________ ת        

 

לכבוד                                                                          

 

היחידה האזורית לאיכות הסביבה " שורק "                   

 

 

הצהרת מהנדס על כמות עפר 
 

 

  שם ומשפחת המבקש ______________________ 
 

   מיקום המגרש ____________ מספר _______   משק/הרחבה __________    

 

מושב____________  אזור תעשיה ___________ 

 

 

    גוש _____________ חלקה______________ 

 

 

כמות עפר ,לבחור את המצב הנכון בפרוייקט ) ולהקיף בעיגול (  עודף /חוסר  

 

, כמות עודפי העפר ממגרש זה הוא _______ קו"ב . ולאחר איזוןלאחר חישובים ובדיקה שערכתי 

 

  כמות החוסרים בעפר העפר ממגרש זה הוא ______ קו"ב ולאחר איזוןלאחר חישובים ובדיקה שערכתי 

 .

 

יש לצרף את פירוט החישוב . 

 

 

הסיבה:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 

 

 

   חתימת המהנדס וחותמת _________________________

 

 

יש לצרף הצהרה זו לבקשה להיתר הבנייה . 

 

 

    0523557324  טלפון לבירורים :בעז 02-9908960פקס למשלוח הטופס: ,
 

 

 



 אישורים להיתרי בנייה לבתים פרטיים  
 2019ביישובי המועצה 

2019 

 10 לוזית 1

 10 הר טוב 2

 8 עין נקובא 3

 8 ה"נתיב הל 4

 7 בקוע 5

 7 אשתאול 6

 7 כפר אוריה 7

 7 מסילת ציון  8

 7 צור הדסה 9

 6 תרום 10

 6 נחם 11

 6 יערים.ג 12



 טיפול בתלונות

 ,  גושאבו , מטה יהודה, בית שמש: בכל הרשויותכ התקבלו "סה

 (  חן+דביר)תלונות בהם מטפלים רכזי התעשיות  173מבשרת ציון 

 (.מוקד+בעז)רכז אקולוגיה

                     היחידה מגיעות תלונות על מפגעים סביבתיים                         אל 
 :בנושאי

רעש וקרינה. 

שפכים וזיהום אויר, ריחות, פסולות. 

יתושים ועוד, אסבסט. 

 

 .בעדיפות עליונהלתושבים הם בתלונות ומתן מענה טיפול 

 

 :דוגמאות לתלונות שהגיעו ליחידה השנה

תלונות על ריח ורעש מעסקים. 

תלונות על אבק. 

 אסבסטתלונות על פירוק. 

 בשדותריחות מפיזור זבל. 

 

 

 

 

 

 מיכל סולר מבשרת

 אורווה אבו גוש

 ריח בית שמש

 אסבסט צור הדסה



 הגשת קולות קוראים

הוגש קול קורא לחינוך לקיימות לשנים  •

 :ב עבור"תשפ, א "תשפ, פ"תש

בית שמש 

מטה יהודה 

מבשרת 

אבו גוש 

 

  התקבל תקציב לרכישת מכשיר ניטור

 .חלקיקים

  הוגש קול קורא להקמת גינות קהילתיות

 :למשרד החקלאות

בית שמש 

מבשרת 

 מטה יהודה 



 

 תודה רבה 

    

 היחידה לאיכות הסביבה  
 "שורק"


