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 2015  נובמבר חודשבסיכום פעילות 
 

  הערות/ תאריך מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 11.11.15 השתתפות בועדת כשירות למנכל איגוד ערים לאכ"ס אשקלון במ.א. שפיר 

 שוטף 2016הכנת תקציב 

 18.11 דירקטוריון מנהלת פארק תעשיות אריאל -

  נסים / השתלמויות כ 

 4.11 השתתפות בהשתלמות כונני סביבה

 9.11 כנס הקיימות הבינלאומי באשדוד 

 11.11 השתתפות בהשתלמות בנושא הגנת הסביבה בשעת חירום

 12.11 סדנת שילוב שימור מגוון המינים בתכנון עירוניהשתתפות ב

 11.11 חזי –השתתפות בהשתלמות כונני סביבה בירושלים 

 2.11 חזי-ום רכזי קרקע מזוהמת י

 15.11 ישיבת ועד מנהל מו"פ אזורי באוניברסיטה

 פורום מנהלי איגודים באשדוד ;

 תוכניות עבודה  –כנס מנהלי יחסי"ם מחוז המרכז 

 היבטים כלכליים בפינוי אשפה ואיכות סביבה  -פורום גזברי יוש: 
 

16.11 

16.11 

17.11 

  דיונים/ סיורים  

 1.11 הפסקת עבודה למגרסה באגן איילות , ג. זאב צו ל

ישיבת עבודה עם השר אבי גבאי , המנכל  ישראל דנציגר  –עם הנהלת פורום מנהלים 

 והנהלת המשרד 

5.11 

 5.11 הנהלת פורום מנהלים 

 8.11 תיאום תכנון פתרון ביוב למרכז מסחרי אורנית 

 11.11 זורנו , מת"ע , המנהא"ז דיון בתוכנית אב ירקון כולל אגן ההקוות בא

 12.11 י.ע. היבטים משפטיים באכיפת שפכי תעשיה בא.ת. ברקן ] עם יועמשי"ם[ 

 19.11 ועדת מכרזים  לעובדים א"ע יהודה 

 22.11.15 סיור בת. מעבר לפסולת בברקן לקראת שידרוג ] יהונתן משומרון וחזי[ 

הקמת תחנות מ. לפסולת  –בקעת הירדן אצל בני קמ"ט אכה"ס ודוד אלחייני ר.מ. א. 

 חקלאית "בקעה נקיה" 

29.11 

 29.11 דיון על תוכנית "קומפוסט אור " במנהא"ז עם ראש המועצה 
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  תיכנון סביבתי 

 1.11 מתן היתר גריסה למגרסה בשילה

 15.11, 2.11 פיקוח מגרסה בשילה

 2.11 תמתן היתר גריסה למגרסה בגבעת זאב אגן האיילו

 5.11 מצפה יריחו 220ור פרט ראדון מגרש איש

 10.11 אורנית 121/23לתחנת שאיבה תוכנית  תהתייחסו

 12.11 קומפוסט משואה 58/300/4לתוכנית  תהשלמת התייחסו

 30.11, 15.11 גבעת זאב  תפיקוח מגרסה אגן האיילו

 15.11 ביקור בנעלה למתן היתר גריסה

 22.11 מתן היתר גריסה למגרסה בנעלה

 24.11 פיקוח מגרסה לשם

 26.11 עלי זהב 132/3/2תמיכה בתוכנית 

 29.11 מתן היתר גריסה למגרסה בשכונת רחל המושררת בית אריה

 26.11 סדנת שיקום נחלים

 30.11 פיקוח מגרסה בשכונת רחל המשוררת בית אריה

 30.11 פיקוח מגרסה בנעלה

  

  / קולחי השומרון שפכים 

 3,10,23,29/11 חזי –קו גז  נחל קנה פקוח

 22.11 הסדרת חשבונות חיבור חר סלמן במלת"ב , ת"א 

 29.11 שימוע אלקנה במחוז 

 שוטף   ניתוח דוחות מעבדה מטשי"ם ;

  פסולת מוצקה ומחזור  

 4,9,17,23,29/11 ואתר הקומפוסט טובלןאס"פ פקוח 

 9,18,22,29/11  פסגותאס"פ פקוח 

 9,29/11  פקוח קומפוסט אור

סיור/פגישה מ.א.שומרון 

  תחנת 
 22.11 מעבר ברקן

  תעשיה ורישוי עסקים 

ותבואות בר באזה"ת ברקן בגין הזרמת השפכים   MCAהשתתפות בשימוע  למפעלים 

 החריגים למערכת הביוב הציבורית שהתקיים במועצה אזורית שומרון

4.11 

 3.11 שרה קליטת מפעל אלומלייטוהשתתפות בוועדת אכלוס של פארק תעשיות ח"ק. א

 24.11, 10.11 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 30.11, 15.11 ביקורת במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים
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ביקורת במפעל אולטרייד ישראל באזור התעשייה ברקן במסגרת טיפול בבקשה 

 העסק בתנאים סביבתיים. לרישוי העסק. אושר רישוי

5.11 

 10.11 ביקורת במפעל שחר כימיקלים בפארק תעשיות אריאל

 10.11 ביקורת במפעל אף. א. באזור התעשייה ברקן.

ביקורת במפעל אנרקון באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. הטיפול 

 נמשך.

26.11 

גרת טיפול בבקשה לרישוי ביקורת בקונדיטורית אנטיקוביץ באזה"ת ברקן במס

 העסק. אושר רישוי העסק בתנאים סביבתיים.

29.11 

ביקורת במפעל בטון הנסון מוצרי מחצבה )ישראל( בע"מ במסגרת טיפול בבקשה 

 לרישוי העסק. אושר רישוי העסק בתנאים סביבתיים.

25.11 

טיפול בבקשה לרישוי מפעל אחדות בפארק תעשיות אריאל. אושר רישוי העסק 

 בתנאים סביבתיים.

15.11 

  שפכי תעשיה 

 8.11 השתתפות בפורום שפכי תעשיית ברקן שהתקיים במנהלת אזה"ת ברקן

ניהול מערך הפיקוח על שפכי מפעלי אזה"ת ברקן: הוכן דו"ח הפיקוח של חודש 

 אוקטובר ותכנית הפיקוח לחודש נובמבר: הדו"ח בהמשך המסמך.

5.11 

 26.11 ברקן ביקור במט"ש אזור התעשייה

 24.11 ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל

 24.11, 12.11 השתתפות בישיבות בנושא של פיקוח על שפכי מפעלי אזה"ת ברקן.

השתתפות בפגישה עם יזמי  מצבעת קופן פבריקס בע"מ במסגרת טיפול בבקשה 

 להקמת המצבעה באזה"ת ברקן. הטיפול נמשך

26.11 

אפה קפואים באזה"ת ברקן בהשתתפות נציגי מוא"ז ביקורת במפעל עמית דברי מ

 שומרון.

29.11 

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

ביקורת במפעלים שיצר א., פילט אייר וטיירק בפארק תעשיות שח"ק, פיקוח על 

 חומ"ס

3.11 

ון, קדומים, מחנה חורון ותפוח, פיקוח ביקורות בקידוחי מים של מקורות: קרני שומר

 על חומ"ס

8.11 

 8.11 ביקורת במפעל רתק תעשיות באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס 

 16.11 ביקורת בבית מלאכה פלסט פיבר בקרני שומרון, פיקוח על חומ"ס

ביקורות במפעל מעוז אוניקובסקי באזה"ת ברקן, מכבסת י.ש. קליין ובמפעל פיברטק 

 רני שומרון ובמפעל שמורי מוטולה באזה"ת עמנואל. פיקוח על חומ"סבאזה"ת ק

23.11 

ביקורות במפעלי אזה"ת ברקן: ניתוב, שרל מעבדה קוסמטית ואביג. פיקוח על 

 חומ"ס

24.11 
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 29.11 ביקורות במפעלים שלייסנר ופלקסו פרינט באזה"ת ברקן. פיקוח על חומ"ס.

ופצאל  2, פצאל 2, עטרה 1ת הירדן: עטרה ביקורות בקידוחי מים של מקורות בבקע

 . פיקוח על חומ"ס4

30.11 

  

 חירום,אירועים ,חומ"ס וכוננות סביבה

 2.11 בדיקת אסבסט מעון ילדים עינב

  בדיקת אסבסט במעון ילדים באיתמר

 11.11 פורום חרום לרשויות המקומיות ברמלה 

  איכות אויר                    

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

עדין בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד. גרף נתוני ניטור אבק מרחף עדין בחודש נובמבר 

 בהמשך המסמך.

 שוטף

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

 ר האיגוד ובאתר ניטורית.. הדו"ח פורסם באת2015אוקטובר 
25.11 

ביקור במפעל אליהו זלמן בפארק תעשיות אריאל במסגרת טיפול בתלונות עובדי 

המפעל  על מטרדי ריח שנגרמים מפעולת מט"ש הפארק. לא הבחנתי במטרד בעת 

 הביקור.

10.11 

ושלייסנר באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בתלונות עובדי מפעל   MTIביקורים במפעלים 

ותרסיסי צבע מעבודות צביעה במפעל קבוצת   MTIשלייסנר על מטרדי ריח ממפעל

 אלון. בביקורים לא הבחנתי בריח חריג ובפליטת תרסיסי צבע.

26.11 ,29.11 

ביקורים במפעל עופרטקס במסגרת טיפול בתלונת עובדי המפעל על מטרדי ריח 

 בביקורים לא הובחנו המטרדים. ותרסיסי צבע הנגרמים ע"י נגריית רהיטי מרום הגולן.
23.11 ,26.11 

  מחצבות  

 15.11 ביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביקור פורסם באתר ניטורית

 25.11 ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. דו"ח הביקור פורסם באתר ניטורית.

ת. ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר ובאתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עילי

 דוחות הביקורים פורסמו באתר ניטורית.

12.11 

  

  קרינה ורעש 

 16.11 שולחן עגול רכזי קרינה

 שוטף טיפול בכיול מכשירי קרינה

 שוטף  בדיקות קרינה והכנת דוחות מתקים מנהל האזרחי

  מניעת מזיקים 

 טףשו טיפול בהיתר לגריסת בולדרים ] למניעת מושבות שפני סלע[ באבני חפץ 
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 שוטף לישמניה  –קידום הצעת מחליטים לפעולות נסיוניות 

  חינוך סביבתי וקהילה 

פגישה עם עינת שמש מנהלת מחלקת רווחה בנושא הקמת גינה אקולוגית במועדונית 

 קרני שומרון לילדים ובבית חם לנערה.
2.11 , 

דקלה  עם קרן סטחי, 2016פגישת הערכות לקראת פעילות חינוך לקיימות בשנת 

 שומרון . מנהלת הגנים וישי ניקטרין מנהל בתי ספר
5.11 , 

פגישה עם מריה נגל וצוות מורות בנושא הפחתת פסולת וחינוך לקיימות באולפנת 

 מטה בנימין . עפרה
5.11 , 

גינת קיימות, פגישה עם  -: פגישה עם בי"ס יהושע גן2014המשך ביצוע תמיכה לשנת 

מגוון המינים, פגישה עם קלודט קמחי מנהלת מח' חינוך חקר ושימור  -חטיבת לבונה

סיכום סיורים בבתי הספר ופעילות במהלך שנת  -ואורנה ספיר מנהלת מח' נוער

 בית אריה  . הלימודים הנוכחית )סיום ביצוע התמיכה(

8.11 , 

  . 2014סדנה בנושא הקמת גינה אקולוגית בגן במסגרת פעילות הבית הירוק קול קורא 

 יםקדומ
11.11 , 

 , 19.11 שומרון . פגישת ליווי לפעילות בית ירוק בגן שקד ובגן אלונים )יקיר(

פגישה עם מורן אברהם אחראית קיימות בקמפוס עדכון פעילות לקידום קיימות 

 וחיסכון במשאבים באוניברסיטת אריאל
25.11 

 שוטף,  יליתמודיעין ע . 2013עזרה בהגשת דרישת תשלום לביצוע הארכת קול קורא 

  פניות ציבור 

 הועבר לטיפול הרשות  מפגע סבביתי כתוצאה משפיכת הביוב לוואדי בלשם

 זריקת אשפה במשואה
 הועבר לטיפול קומפוסט אור. במעקב 

 חזי

 באלפי מנשה מטרדי רעש מפעילות המטווח
 הועבר חומר בנושא למחוז מרכז.

 בהמתנה לבדיקת רעש של המחוז 

 הועבר לטיפול המנהל האזרחי ניין באזור מחלף שער השומרוןהשלכת פסולת ב

 הועבר לטיפול מחוז מרכז ולתמר יגר נדלים באבני חפץ

 הועבר לטיפול הרשות רעש ממפעל טיירק בפארק שחק

 במעלה אפריים ביודיזלארוע שהסתיים במפעל תלונה בנושא 
הועבר לטיפול מחוז מרכז למתן חוו"ד של 

 המשרד

 בצע ביקור רכז פסולת במקום. במעקב תל ציון-אי קבלת החזר פקדון תלונה על 

 עמנואלפסולת ברחבי 
 בוצע ביקור במקום ע"י חזי, ממצאים 

 נשלחה תשובה למתלונת -תקינים 

 הועבר לטיפול הרשות ולוטרינר  מטרד מחתולים הגורם סבל רב למתלונן ולבני משפחתו

 מכת יתושים בישוב עמנואל

 את מ.מרכז כי מדובר  איצ'ה עדכן
 בתופעה אזורית שתחלוף עם שנוי מזג

 האויר ואין צורך להדביר 

 מפגעי ריח וצבע הנובעים מנגריית רהיטי גולן
 הועבר לטיפול רכז תעשיות אשר 

 הוציא לנגריה דרישות לתיקון הליקויים

 בבית אריה מגרסה הגורמת לענני אבק וחול לגובה רב
צעות ביקורות נשלחו הנחיות לקבל, מתב

 נשלח עדכון למתלונן -פתע במקום 

 חזי ביקר במקום. המתקן המועצה גלישה חוזרת של מתקן טיפול בשפכים שלא עומד בעומס
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 2015 ובמברנממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 

 
 

 מערך הסביבה גבוהות נמדדו חריגות נובמבר בימי סופות האבק בחודש   הערות:
 מק"ג/מ"קPM10  (130 .)-היממתי לאבק מרחף עדין               

 
 
 
 
  

 

 מי קולחין מטוהרים שלדבריהם:מדובר  
 סיים הסדרת מניעת הגלישהבטח לוה
 לאדמה הפרטית 



 לאיכות  הסביבה  שומרוןאיגוד ערים          
 , 40700מיקוד   4013ת.ד.  71שונים רח' נחאריאל,     

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2015 - אוקטוברדו"ח חודשי: פיקוח על שפכי מפעלי אזה"ת ברקן בחודש 
 

מפעלים. בטבלה להלן  18עלי אזור התעשייה ברקן נבדקו בחודש אוקטובר שפכים של במסגרת פיקוח על שפכי מפ .1
 מרוכזים נתוני בדיקת שפכי המפעלים )הריכוזים במג"ל(

 תאריך המפעל
 הדיגום

pH COD TSS שמן 
 מינרלי

 שמן
 כללי

Cl Cr Al דטרגנט 
 נוניוני

 כלור
 מומס

SO4 

 - - - - 0.1 90 - - 11 - 9.1 04 אביג
 91 - 0.3 - - 320 - - - 1100 6.5 18 מוליתן

 - - - - ND - - - - - 6.9 11 אור ברקן
 410 - - 20 - - - - 22 - 9.4 11 אם.סי.אי



 לאיכות  הסביבה  שומרוןאיגוד ערים          
 , 40700מיקוד   4013ת.ד.  71שונים רח' נחאריאל,     

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 : לטבלה הערות

 
 מג'/ל'.   1000 -מג'/ל' לשאר המפעלים  30 למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא TSSתקן  -
 מג/ל'.  2000 -מג"ל' לשאר המפעלים  500למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא  CODתקן  -
 לא נערכה בדיקת המזהם. -

ND - .ריכוז המזהם מתחת לסף הרגישות של הבדיקה 
xxx - .ריכוז המזהם שחורג מהתקן הנדרש 

 הבדיקות בוצעו במעבדת אילנית.     -
 
 במפעלי מזון תבואות בר ואקו אלפא התגלו חריגות בריכוזי  אוקטוברמפעלים ששפכיהם נבדקו בחודש  18בין  .2

COD ( ובמפעל אמ. סי.אייMCA התגלו חריגות בריכוזי )TSS אלומיניום וסולפטים  )ראה טבלה(. למפעלי ,
במוא"ז שומרון בהשתתפות ראש  התקיימו שימועים 02.11.15תבואות בר ואמ. סי.איי נשלחו התראות ובתאריך 

 המועצה. למפעל אקו אלפא נשלחה התראה.
 
 

 הכין: ד"ר וסילי רודסקי, מנהל תחום תעשיות וחומ"ס                                                                     

18 9.6 - 95 - - - - 76 - - 1200 
 - - ND - 0.3 - - 13 - - 7.3 11 אנרקון

 - 0.2 0.4 - - 410 - - - 1900 9.8 11 ביצי כפר
סלטי שמיר 

2006   
11 
26 

7.1 
6.8 

1800 
1900 

- 
- 

- 
- 

69 
72 

340 
430 

- 
- 

- 
- 

04 
- 

0.2 
0.3 

- 
- 

 - ND - - - - 95 - - 2100 6.9 20 תבואות בר
 - 0.1 - - - - 90 - 600 1900 7.3 04 1אנטקוביץ 
 - ND - - - - 35 - 120 1100 6.9 04 2אנטקוביץ 

  ND 0.3 - - - 78 - 350 1900 8.1 25 לאנצ' טיים
 20 וור-טופ

25 
7.1 
7.2 

320 
310 

32 
40 

- 
- 

- 
- 

400 
400 

- 
- 

- 
- 

ND 
ND 

- 
- 

- 
- 

מכבסת 
VIP 

20 
25 

7.1 
7.1 

300 
310 

30 
34 

- 
- 

- 
- 

400 
410 

- 
- 

- 
- 

ND 
ND 

- 
- 

- 
- 

 - 0.2 0.3 - - 420 87 - 690 1900 7.4 25 עמית
 - - - - - - 94 17 - - 7.1 19 שלייסנר

 - - - - - - 45 8 - 890 8.1 26 אפא
 - - - - - - 88 11 65 - 7.2 23 שי כרסום

 - - - - - - 23 16 - - 6.9 12 י. ברוש
 - ND 0.3 - - - - - 320 2200 6.4 12 אקו אלפא

             
-6  התקנים

10 
/500 

2000 
/30 

1000 
20 100 430 0.5 25 1 0.5 500 


