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 7201  מרץ חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 8.3 ישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח אזור התעשייה אריאל מערב

 8.3 ראיון תקשורתי : מחצבת טריפי , סביבה ויהדות –דוברות: "רשת מורשת" 

 23.3 ישיבת צוות 

 29.3 מליאת מועצת האיגוד 

 30.3 הנהלת פורום המנהלים בפ"ת 

  כנסים / השתלמויות  

 1.3 השתתפות בכנס קיימות וקהילה

 9.3 השתתפות ביום השתלמות בנושא של שפכי תעשייה.

 20.3 ועידת היחידות הסביבתיות והאיגודים , בית ח"א הרצליה

  8.3 גנ"ס בבי"ס פורטר למדעי הסביבה ת"א פורום מנהלים עם מנהלי אגפים במשרד ה

 7,14,21.3 ] חזי[  קורס פסולת איגודי עריםריכוז 

 28.3  מפגש ערב בקרני שומרון  שיקום נחל במבט חוצה גבולות -פאנל שמירת טבע בנחל קנה

  דיונים/ סיורים  

 1.3 ועדת משנה לכרייה וחציבה 

 6.3 ישיבת מעקב  –צה"ל לטיפול בשפכים  ועדת הפנים של הכנסת : אי חיבור מחנות

 7.3 קידום פתרונות בשפכים  –עם יגאל רוזנטל 

 7.3 סיור בחטמר שומרון בעקבות תלונה על בור שפכים מזהם

 7.3 הפגנה בצומת "הקומבינה של טריפי" 

 8.3 פתרונות קצה לפסולת -עם ניצן מטה בנימין  –אצל אסף דטנר 

 8.3 מפעל למחזור קרקעות מזוהמותאתור שטח ל- -עם ייזם 

 9.3 פ.ע. עם היועמשי"ת 

 14.3 סטאטוס פרויקטי איכות סביבה ביו"שו. משנה לועחו"ב של הכנסת : 

 16.3 עם ראש המועצה וההנהלה  בעמנואלעם גידי מנהל מחוז המרכז וצוותו ישיבה 

 16.3  עצה וההנהלה עם ראש המו קרני שומרוןבעם גידי מנהל מחוז המרכז וצוותו ישיבה 

טיפול באזורי חפיפה בין תחום שיפוט העיר לתחום  -במודיעין עלית בני אלבז ואבי עדן

 המנהא"ז בנושא מפגעי סביבה

26.3 

 27.3 במשרד הגה"ס ] אלון זס"ק[  זיהום חוצה גבולות -דיון 

 29.3 סקירת מפגעים ופערים סביבתיים באיו"ש  -דיון אצל מנכל המשרד דנציגר
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  תיכנון סביבתי 

 שוטף דיקת תוכניות , חוות דעת ואישורים 

 23.3, 5.3 פיקוח מגרסה אבני חפץ

 19.3, 6.3 פיקוח מגרסה עץ אפרים

 6.3 הצבת מגרסה –פגישה באלקנה 

 19.3, 9.3 פיקוח מגרסה פארק אתגרים אריאל

 14.3 באלקנה מתן היתר בתנאים להפעלת מגרסה

 16.3 עלת מגרסה בנעלהמתן היתר בתנאים להפ

 19.3 פיקוח מגרסה א"ת אריאל מערב

 19.3 פיקוח מגרסה באלקנה

 21.3 הצבת מגרסה -פגישה באלפי מנשה

 22.3 פיקוח מגרסה נעלה 

 22.3 פיקוח מגרסה אגן האילות גבעת זאב

 26.3 מתן היתר בתנאים להפעלת מגרסה בעץ אפרים

  שפכים 

 5,16.3 שיםסיור פיקוח תחנת שאיבה חור

 17.3 טיפול בתלונת מכסים קו מחבר  שער טכסס אורנית

 22.3 ישן שערי תקווה תאום מול מזכירות  7סתימה בבולם 

  

  פסולת מוצקה ומחזור         

 23.3ו  2,8,16 סיור פיקוח טובלן קומפוסט משואה

 23.3ו  2,8,16 קומפוסט אור 

 21.3 6.3 פקוח תחנת מעבר פסגות 

  עשיה ורישוי עסקיםת 

 22.3, 13.3 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 19.3, 6.3 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

. העסקלרישוי  הבמסגרת טיפול בבקש בפארק תעשיות אריאל אלום מרכזבמפעל ביקורת 

 הבקשה אושרה

5.3 

במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. הבקשה באזור התעשייה ברקן  רינטקסגביקורת במעל 

 אושרה.

13.3 

 16.3 אלפי מנשה. פיקוח על תעשייהאזור התעשייה במפעלי סיור 

אריאל במסגרת טיפול בבקשות לרישוי פארק תעשיות ב ם אידה ואסותא במפעלית וביקור

 העסקים. הבקשות אושרו.

22.3 
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  שפכי תעשיה 

תוצאות בדיקת שפכים  יקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פועל באופן תקין.ב

 בכניסה למט"ש וקולחים ביציאה ממנו בהמשך הדו"ח.

15.3 

מתקבלות  .למטרדי ריח. פעולת המתקן גורמת במט"ש פארק תעשיות אריאל ותביקור

 תלונות על ריח מעודי מפעלים הסמוכים למתקן.

5.3 ,13.3 ,22.3 

 19.3 .פיקוח על שפכי תעשייה מעלה אפרים.באזה"ת  במפעל גוד פודקורת בי

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 21.3 פיקוח על חומרים מסוכנים.  ביקורת בבריכת שחיה במושב מתתיהו.

 15.3 , פיקוח על חומסבאזה"ת ברקן אביגביקורת במפעל 

ממשרד להגנה"ס  בהשתתפותו של דר' עדנאן סולטאני אזה"ת ברקן במפעלית וביקור

 2010מעוז אוניקובסקי, אלכוהולים  ומוליתן : היתר רעליםחידוש ל ותבמסגרת טיפול בבקש

8.3 

  

 אירועים סביבתיים וחומ"ס

 19.3 טיפול בארוע אסבסט בעפרה 

  

  איכות אויר                    

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

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

. 2017 רינואממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש 

 תר האיגוד ובניטורית.הדו"ח פורסם בא
1.3 

  מחצבות  

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

 16.3 ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. 

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

 הביקורים פורסמו באתר ניטורית.

21.3 

  ינה ורעשקר 

 שוטף [משרד החינוךבמוסדות חינוך ]הזמנת טיפול בדוחות קרינה 

  מניעת מזיקים 

 איצ'ה וחזי 2017סיוע לרשויות בהכנת תוכניות לישמניה קול קורא 

 28.3 מטה בנימין במשרד ירושלים ] חזי[  –אישור תכניות לישמניה 
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  חינוך סביבתי וקהילה 

 , מודיעין עילית2.3 בת שבע במודיעין עילית ליווי הסמכה לבי"ס ירוקביקור בבית ספר מעלות 

 , אורנית15.3 2015סיור בגנים המשתתפים בתוכנית חינוכית מגוון המינים במסגרת ביצוע קול קורא 

 , מטה בנימין16.3 חצר בר קיימא -2015הנחיית גן דקל וגן נרקיס בעלי, ביתוע קול קורא 

 , מודיעין עילית21.3 בה במודיעין עילית ליווי הסמכה לבי"ס ירוקביקור בבית ספר חפצי

סיור עם קרין מנהלת פרוייקטים במחלקת גנים במטה בנימין, הצגת התקדמות פעילות חצר 

 2017בר קיימא בגני הילדים בעלי במסגרת ביצוע קול קורא 
 , מטה בנימין27.3

 , שומרון28.3 .2015במסגרת ביצוע קול קורא  ביקור בגינה האקולוגית בבי"ס אורים בלשם שהוקמה

 , קרני שומרון29.3 ביקור בגינה האקולוגית שהוקמה בחצר ישיבת השומרון בסיוע האיגוד

 , מטה בנימין29.3 2015ליווי והנחיית גננת בגן בבני אדם בביצוע הפעילות, ביצוע קול קורא  -חצר בר קיימא

  פניות ציבור 

 גורמת למטרד בישוב צופיםג'יוס -סיר מזבלה בוערת בחירבת
הועבר לטיפול המנהל 

 האזרחי

 באריאלעבודות בניה הגורמות למטרד אבק 

בוצע ביקור במקום ונתנו 
הנחיות. הועבר לטיפול 

 הרשות

 במ.א.שומרון זיהום אויר ממשאיות

רכזת תכנון נתנה תשובה 
כי נערכות ביקורות במקום 
ומוקפדת התנהלות נכונה 

 ןשל הקבל

  שריפות מעזון עתמהבאורנית מ אויארזיהום 
הועברת לטיפול המנהל 
 האזרחי 

 זיהום אויר ממגרסות

ניתנה תשובה ע"י רכזת 
תכנון כי המגרסות עובדות 

 באישור ומפוקחות 

 משריפות פלסטינאים באורנית זיהום אוירפניות על  7
הועבר לטיפול המנהל 

 האזרחי

 בכפר תפוח גורמת למטרדמחצבה בין אריאל לכפר תפוח ש

מדובר במחצבה באזור 
הועבר  -הפלסטינאי

 לטיפול המנהא"ז

 הועבר לטיפול הרשות תלונה חוזרת על ריחות קשים ממט"ש נחליאל 

 ממנועי מקררים ומזגנים ממרכז מסחריחזק במודיעין עלית רעש 
הועבר לטיפול הרשות. 
 העבירו לפקוח העירוני

 קאסם זרימת שפכים מאורנית לכפר
הועבר לטיפול מ.מ. 

 ניתראו
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 7201 מרץממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 
 
 מק"ג/מ"קPM10 (130 .)נמדדו חריגות מערך הסביבה היממתי לאבק מרחף עדין  לא מרץחודש ב
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