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 6201  אוקטובר חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 01.72 למידת מנהלים , א"ע חדרה 

  כנסים / השתלמויות  

 71.72 פסטיבל "ואהבת" בישוב רותם , חוהמ"ס 

. ליישום בניה ירוקה ברשויות ע"י הזמנת עבודת הכנה לק.ק:  מליאת מועצת האיגוד
 0272דו"ח כספי ,מציג ד"ר ניצן לוי, מנכ"ל א.ע. לאיכה"ס יהודה –האיגודים  0

אישרור ד"וח , )מחוץ לישובים(  Cדו"חות חדשיים של מפגעים סביבתיים באזורי ,
אישור מתווה השכר של הממונה על , אישרור דו"ח וועדת כספים, וועדת בקורת

, זימון לישיבת מועצת הרשויות –שנוי צו האיגוד , השנויים הנדרשיםהשכר באוצר ו
 שונות.

01.72 

 67.72.71 שינוי צו האיגוד  –במליאת מ.א. שומרון 

  דיונים/ סיורים  

פעילות נגד מטמנת בי"ס שדה עפרה  –ואריאל פילבר הפורום המשפטי  –ישיבה עם משה אייל 

 רימונים
2.72.71 

 1.72.71 ן[ למט"ש עפרה סיור ] מקור ראשו

 72.72.71 י.ע. עם אבי עדן , גזבר עירית מודיעין עילית 

 שוטף פעילות ומפגשים לקידום פרויקט מתקן הפסולת ] יוניברב[ בעמנואל 

 67.72 מפחמות  –דיון בו. הפנים 

 67.72.71 סיור ודיון בנושא הלישמניה אצל שלומי , ראש מ.מ. אורנית 

  תיכנון סביבתי 

 62.72, 72.72 פיקוח מגרסה בנעלה

 62.72, 72.72 פיקוח מגרסה גבעת זאב

 76.72 מתן היתר בניה לתחנות דלק א"ת אריאל מערב

 76.72 מתן היתר גריסה למשך חודש שער בנימין

 76.72 אלון 12057מתן היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 02.72 מצפה יריחו 672מתן היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 67.72 מתן היתר גריסה למשך חודש שילה

 

 

 



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

         03-5367136פקס.   03-5367135טל.    
 

 
 

 
 

  שפכים 

 00.72 72.72 סיור בחורשים וקו גז קידוח אופקי

 02.72 71.72 טיפול בהזרמת ביוב חיבור עמנואל לנחל קנה 

  פסולת מוצקה ומחזור  

  01.72 70.72 2.72 סיור פקוח בטובלן קומפוסט משואה וקומפוסט אור 

  םתעשיה ורישוי עסקי 

 67.72, 72.72 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 01.72, 1.72 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

 62.72 ביקורת בתחנת דלק "אדיר דלקים" באזה"ת מתתיהו

  שפכי תעשיה 

תוצאות בדיקת שפכים  ן.ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פועל באופן תקי

 וקולחים בהמשך הדו"ח.

02.72 

 72.72 . פעולת המתקן גורמת לריח חלש בסביבתו.ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל

 72.72 ביקורת במפעל אחווה אחדות בפארק תעשיות אריאל. פיקוח על שפכי תעשייה.

 01.72 הביקורת בבית הבד משק אחיה באזה"ת שילה. פיקוח על שפכי התעשיי

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

בהשתתפות ד"ר עדנאן  בפארק תעשיות בר און קדומים "פולקום ירוק"ביקורת במפעל 

הממונה חוק החומרים המסוכנים במשרד להגנת הסביבה, טיפול בבקשה לחידוש  –סולטאני 

 היתר רעלים

67.72 

 02.72 ., פיקוח על חומ"ס ים פלקסו פרינט וויקטוקור באזה"ת ברקןת במפעלוורביק

 אירועים סביבתיים וחומ"ס

 01.72 ד"ר וסילי ר.  –תלונה על אבק כבד ממגרסת אילוז במודיעין עילית . בדיקה והנחיות 

 01.72.71 צופים ממזבלת קלקיליה  –אירוע עשן 

  איכות אויר                    

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

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

 ספטמברממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש 

0271 . 

סם הדו"ח טרם פור

 באתר המשרד להגנה"ס

תלונות עובדי המפעל על בביקור במפעל אליהו זלמן בפארק תעשיות אריאל במסגרת טיפול 

 נמשך. מעקב על המטרדשל פארק התעשיות. מטרדי ריח שנגרמים מפעולת מט"ש 

 

72.72 
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 מחצבות  

 01.72 פורסם באתר ניטורית תביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביקור

השתתפות בניטור סביבתי של אבק מרחף ואבק שוקע . ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. 

 דו"ח הביקור פורסם באתר ניטורית.

01.72 

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

 הביקורים פורסמו באתר ניטורית.

62.72 

  קרינה ורעש 

מחלקת בתי ספר במוא"ז שומרון במסגרת טיפול בתלונת עובדי המחלקת על מטרדי ביקור ב
 נמשך.מעקב על המטרד רעש שנגרם מנגריה הסמוכה. בעת הביקור המטרד חסר. 

76.72 

  מניעת מזיקים 

 62.72 72.72 ניטור זבוב חול בצופים 

  חינוך סביבתי וקהילה 

 01.72 לדיםמפגש רכזי חינוך יחד עם מטמיעים בגני י

 62.72 הנחיית גננת בגן רימון יקיר בנושא גינה אקולוגית 

 62.72 הרצאה לגננות מערב בנימין בנושא חצר מקיימת בגן הילדים

 שוטף במטה בנימין, אורנית וקרני שומרון 0272הערכות לקראת ביצוע קול קורא 

  פניות ציבור 

 המתלוננת הופנתה לרט"ג  באורניתשפני סלע רבים 

 ממשרפות לא חוקיות וגם לאבק העולה מהמחצבהבנילי עשן 

רכז איכות אויר נתן 
 תשובה למתלוננת כי

איכות האויר בנילי תקינה, 
לגבי שריפות מפלסטינאים 

 הופנה למנהא"ז -

 בנעלה מפגע סביבתי בעבודות קבלן עפר בסמוך לבית הספר

בוצע ביקור במקום. ניתנו 
ות לקבלן להפחתת הנחי

 המפגעים

 שבי שומרוןהשלכת פסולת בניה ע"י תושבי 
החזר לטיפול הרשות 

 לביצעו אכיפה

 בברקן  רעש רב מנגריה

ביקר במקום,  רכז תעשיות
רעש חריג  לא נמצא 

המתלוננים התבקשו 
 למלא דוח רעש 

 מהאזור הפלסטינאיבנילי זיהום אויר כבד 
הועבר לטיפול המנהא"ז 

 סביבהולמוקד ה

 מיער חורשיםבאורנית ריחות של פגרים 

נקבעה פגישה במקום 
ביחד עם צוות מחוז מרכז, 

 ראש מ.כפר קאסם וקק"ל

 הועבר לטיפול המנהא"ז משרפה דרומית לאל מתן הגורמת לשריפה בעיניים

 בצופיםפריצת ביוב מקו שבור של שכן 
הועבר לטיפול ולאכיפה 

 ע"י הרשות

 בשילה אבק רב מעבודות בניה
הועברו הנחיות לבניה 

 הנדסהמ'וללמזכיר הישוב 
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 בקרני שומרון אבק רב כתוצאה מקידוחי בניהתלונות על  2

בוצע ביקור במקום, הקבלן 
עבד לא מים. נתנו הנחיות 

האתר -וניתנה התראה
 בפקוח שלנו

 
 

 
 

 0271 אוקטוברממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 
 

 מק"ג5מ"קPM10 (762 .)מערך הסביבה היממתי לאבק מרחף עדין  חריגות לא נמדדו בראוקטובחודש 
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 64-בחודש ספטמבר קןמט"ש ברלכניסה תוצאות בדיקת שפכים ב

 
 pH שמן כללי אמוניה TSS COD BOD TKN תאריך

60.7 26. 65.. 57. 32 61 5. 405 

        

20.7 4.. 0... 7.. 55 61 61 6.8 

40.7 25. 67.. 67. 56 66 66 405 

60.7 3.. 66.. 7.. 56 60 62 6.8 

 -       

660.7 42. 67.. 7.. 55 60 57 405 

610.7 21. 663. 65. 77 66 55 403 

630.7 25. 65.. 66. 36 60 57 404 

        

660.7 26. 65.. 6.. 4. 60 63 405 

0.0.7 17. 0... 72. 32 60 56 404 

000.7 21. 66.. 54. 32 66 61 404 

        

030.7 32. 65.. 55. 31 66 66 405 

050.70 26. 0... 40. 32 61 76 402 

070.7 27. 653. 53. 30 60 57 405 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 כניסה חריגה 
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 בכבוד רב                                                                                      

 גרגורי בנסמן ד"ר                                                                                    
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 64-ביציאה ממט"ש ברקן בחודש ספטמבר קולחיןתוצאות בדיקת 

 
חנקן  TSS COD BOD תאריך

 כללי
 אמוניה

60.7 6. 53 6. 3 ND 

      

20.7 6. 53 6. 3 ND 

40.7 66 54 6. 3 ND 

60.7 66 53 66 3 ND 

      

660.7 6. 52 6. 3 ND 

610.7 60 57 66 3 ND 

630.7 66 52 7 3 ND 

      

660.7 66 53 7 5 ND 

0.0.7 6. 61 6. 3 ND 

000.7 6. 66 66 3 ND 

      

030.7 6. 56 6. 6 ND 

050.70 61 76 64 3 ND 

070.7 64 61. 23 3 ND 

      

      

      

      

      
      
      
      
 
 

 בכבוד רב                                                                                                                                
 גרגורי בנסמן ד"ר                                                                                                                               
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