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 6201  דצמבר חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף 2017דיוני תקציב 

 7.12 ישיבת צוות 

 12.12 ועדת כספים  

 14.12 תוכנית עבודה שנתית  –פורום מנהלי אכה"ס מחוז מרכז 

 19.12 מליאת מועצת האיגוד 

  כנסים / השתלמויות  

 13.12 כשורות כונני סביבה –השתלמות 

 15.12 יום עיון רכזי איכות אוויר המ' להגנה"ס

 27.12 עבודה בגובה –השתלמות 

 14.12 במשרדי האיגוד 2017מפגש רשויות קול קורא לשמניה 

 29.12 חזי -מפגש רשויות ארצי קול קורא לשמניה בתל אביב

 20.12 בב"ב  חומ"ס וחירום -מנהליות : בריאות וסביבההרצאה בקורס 

 20.12 אצל יגאל , ר.מ. קרני שומרון  –מנהלת נחל קנה 

 26.12.17 ו. הפנים / כנסת: נזקי המפחמות.

  דיונים/ סיורים  

 1.12.16 י.ע.  –אתרי מורשת יו"ש 

 4.12.16 צה"ל"  "זיהום בשפכים ממחנות –ישיבה וסיור עם נציגי צלול וירוק עכשיו 

 4.12.16 תנאים למגרסה באבנ"ץ –עם ווליד חסן 

 4.12 תשתיות ביוב ומים ביו"ש  –דיון בועמ"ש יו"ש של ו. חוץ ובטחון ] כנסת[ 

 5.12 מפגעים ביו"ש  –י.ע. עם השר אלקין 

הסדרת  -מ.א. שומרון , מנהל ישיבת פדואל , יעל ואיצ'ה –י.ע. עם ע. שי , מזכיר פדואל , עידן 

 עודפי עפר במדרונות נ. שילה 

11.12 

 12.12 עם קרן גפן ] גזברית קדומים[  –סדרי עבודת ו. כספים 

 13.12 ת. דלק במבוא דותן –י.ע. עם יוסי גולן וייזם 

 15.12 סיור עם צוות מחוז המרכז וגידי לאזור תעשיה ניצני שלום = מסילה 

 18.12  בהשתתפות עוז, שי קבון  פגישה בעניין אכיפת שפכים למט"ש בשחק.

 21.12 תצלומי אויר -דור מחב סייטויזיון 



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

         03-5367136פקס.   03-5367135טל.    
 

 
 

 
 

 22.12 א.ת. בראון  –סיור של גידי מזור וצוות המשרד במפעל באגיס , מפעל פולקום 

עם אבנית ממ. הבטחון , שי  –דיון פתרונות לסילוק שפכי צה"ל ממחנות ] מגן דן ואחרים[ 

 קבון 

25.12 

  יתיכנון סביבת 

 1.12.16 מתו אישור בתנאים להפעלת מגרסה בשילה

 4.12.16 מתן אישור בתנאים להפעלת מגרסה בנעלה

 19.12.16  4.12.16 פיקוח מגרסה ברבבה

 7.12.16 מתן היתר בניה מפעל אומנות הפלסטיק א"ת בראון, קדומים

 11.12.16 פגישה בנושא עודפי עפר פדואל

 12.12.16 פיקוח מגרסה שילה

 19.12.16 פיקוח מגרסה א"ת אריאל מערב

 19.12.16 פיקוח מגרסה פארק אתגרים אריאל 

 21.12.16 פיקוח מגרסה אגן האילות, גבעת זאב

 21.12.16 פיקוח מגרסה בנעלה

  עינב 715היתר בניה לארובה מגרש 

  

  שפכים 

 12.12 סיור במט"ש גשר אלנבי ומטש יצהר עם רונן זהבי מחוז מרכז

 5,19,26.12 קולחי השומרון –(  55סיור בתחנת שאיבה וקו גז ) תיקון דרך פתיחת כביש 

 5,19,26.12 קולחי השומרון  -55כביש  6בדיקת זרימת מים בגשם ואחריו קו נחל קנה כביש 

  

  פסולת מוצקה ומחזור  

 4,13,19,27.12 סיור פקוח בטובלן וקומפוסט משואה

 4,13,19,27.12 סיור בקומפוסט אור  

סיור בתחנת מעבר  
 פסגות  אל בירה

 4,13.12 

  תעשיה ורישוי עסקים 

 28.12, 18.12 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 22.12, 6.12 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

במסגרת טיפול בבקשות לרישוי עסקים.  ביקורת בתחנת קמח במושב משכיות בבקעת הירדן 

 הטיפול נמשך.

6.12 

ביקורת במפעל מגה פרינט באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. הבקשה 

 אושרה

14.12 

 21.12  ביקורת במפעל ריאקטיב בפארק תעשיות שח"ק.

 21.12העסק.  שטיחי קיסריה בפארק תעשיות שח"ק במסגרת טיפול בבקשה לרישויביקורת במעל 
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 הבקשה אושרה.

אלומיקס בפארק תעשיות אריאל, במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק, ביקורת במפעל 

 הבקשה אושרה

28.12 

ביקורת במפעל סלטי שמיר באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. הבקשה 

 אושרה

4.12 

  שפכי תעשיה 

 1.12 פע(.וא"ז שומרון )מח' שפורום מט"ש ברקן במ –

 4.12  ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פועל באופן תקין.

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

.וטיפול בבקשה לרישוי . פיקוח על שפכי תעשייהבאזה"ת ברקן במפעל סלטי שמירביקורת 

 העסק.

4.12 

  

  ומ"ס( ואסבסט)ח חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 7.12 פיקוח על חומרים מסוכנים.אייר וא. שיצר.   פארק תעשיות שח"ק פילטי ביקורת במפעל

 בקידוחי מים של חברת מקורות: אריאל, תפוח, מחנה חורון, קרני שומרון וקדומים. תוביקור

 ., פיקוח על חומ"ס

11.12 

 12.12 . פיקוח על חומ"ס.רייקול  גבישים באריאלביקורת במפעל 

 18.12 באזה"ת ברקן. פיקוח על חומ"ס.  IRPCביקורת במפעל 

און -ופולקום בפארק תעשיות בר ים כמיארט בפארק תעשיות אריאלת במפעלוביקור

 . פיקוח על חומ"ס.בהשתתפות דר' עדנאן סולטאני הממונה חוק חומ"ס המ' להגנה"ס

19.12 

ויהלום תעשיות חומרי ש.ר.ל. מעבדה קוסמטית בפארק תעשיות אריאל  יםביקורות במפעל

 פיקוח על חומ"ס. ניקוי באזה"ת קרני שומרון.

20.12 

 21.12 פיקוח על חומ"ס. במפעל טיירק בפארק תעשיות שח"ק.ביקורת 

פיקוח על  . 2אל , פצ1, פצאל 2, עטרה 1בקידוחי מים של חברת מקורות: עטרה ביקורות 

 חומ"ס.

22.12 

 22.12 פיקוח על חומ"ס. במחסן חומרי הדברה חברת הגרעין במושב פצאל.ביקורת 

 25.12 ביקורת במפעל סלטי שמיר באזה"ת ברקן. פיקוח על חומ"ס

 26.12 5ביקורת בקידוח מים של חב' מקורות שבטין 

  

 אירועים סביבתיים וחומ"ס

 5.12 חזי וכב"ה מתתיהו  –ת פסולת במודיעין עילית הסדרת שת"פ לגבי שריפו
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  איכות אויר                    

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

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

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

 הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובניטורית.. 2016
1.12 

  

  מחצבות  

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

 29.12 ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. 

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

 הביקורים פורסמו באתר ניטורית.

29.12 

  קרינה ורעש 

 20.12 בדיקת קרינה בי"ס  ממ"ד שערי תקווה

 4.12 בדיקת קרינה אנטנה בזק בית אריה

  מניעת מזיקים 

  הכנת מפגש רשויות קול קורא לשמניה

   

   
  וך סביבתי וקהילהחינ          

 , מטה בנימין06.12 פרק ג 2015הנחיית גננת גן דולב עלי במסגרת ביצוע קול קורא 

 , מטה בנימין08.12 פרק ג 2015הנחיית גננת גן שקד עלי במסגרת ביצוע קול קורא 

 , קדומים08.12 2015מעקב אחר ביצוע פרק ב קול קורא  -אסתי בוקובסקי

 : גן גפן מבוא חורון, גן זית שדמות מחולה, גן משואה פצאל.טקס הסמכת גנים ירוקים
, מטה בנימין, 13.12

 בקעת הירדן

 , קרני שומרון15.12 פרק ג 2015הנחיית גננת גן שקד בקרני שומרון במסגרת ביצוע קול קורא 

 15.12 פגישה עם רונן סלע בנושא גינה אקולוגית בישיבת השומרון בקרני שומרון

בקרני שומרון: גן צליל, גן חלילים, גן הדס, גן ברוש במסגרת ביצוע קול קורא  הנחיית גננת

 פרק ג 2015
 , קרני שומרון19.12

 , מטה בנימין20.12 פרק ג 2015הנחיית גננת גן חרוב עלי במסגרת ביצוע קול קורא 

 ני שומרון, קר21.12 פרק ג 2015הנחיית גננת גן אתרוג בקרני שומרון במסגרת ביצוע קול קורא 

 פרק ג 2015הנחיית גננת גן שבעת המינים בעטרת במסגרת ביצוע קול קורא 
 , מטה בנימין22.12

 פגישה בנושא חינוך סביבתי באולפנת נריה

  פניות ציבור 

 הועבר לטיפול הרשות הגורמים לאבקבעלי זהב קידוחים 
בטיפול חזי עם הרשות  שגורם לריחות רעיםבסלעית מט"ש 
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 -וף המתלונן ובשית
 יבוצע ביקור במקום

הועבר למנהא"ז ולמחוז  מהאזור הפלסטינאי במודיעין עילית  יומיומי  זיהום אווירתלונות על  3
 מרכז

הועבר לטיפול הרשות  צנרת ביוב פגומה בכניסה להר ברכה שגורמת למטרדים
הנושא מטופל עם עדכון  

 המתלוננת 
וסילי ביקר במקום אין  חקבפארק ש ריחות קשים ממפעל ריאקטיב

 ריח
נושא האכיפה באחריות  באלפי מנשה זיהום אויר מקמין של שכן

 הרשות, הועבר לטיפולם
 
 

 
 

 2016 דצמברממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
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