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 6201  מאי חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף הסדרת ועידכון חוזי עובדים

 23.5 הכנת חומר על הלישמניה לשר החקלאות 

 24.5 הסדרי עבודה דוברות  עם טל ועופר מלרנר . קום 

  כנסים / השתלמויות  

 23.5 כנס אגודת מים 

 , 3.5 קורס דירקטורים ] איצ'ה[ 

מפגע סביבתי חמור כתוצאה מפעילות מפחמות בשטחי דיון בועדת הפנים ואכ"ס של הכנסת : 

 ישיבת מעקב -B-וAהרשות הפלשתינית 
24.5 

 29.5 ייצוג היחסי"ם והשלטון המקומי באירוע פרידה לשר אבי גבאי 

  דיונים/ סיורים  

 4.5 מכבים תעשיות פארק 230 מפורטת תוכנית -. משנה לאכ"ס , המנהא"ז ו

 4.5 סיור עם השר להגה"ס אבי גבאי במטה בנימין 

פגישת מנהלים עם גיא סמט במסגרת החפיפה עם יורם הורוביץ כסמנכ"ל שלטון מקומי , 

 ת"|א 

5,5 

 9.5 רום . ת"א פגישה עם דולברג , מנכל מש"מ ומנהלת מח' ההדרכה בענייני הפו

דיון עם אל"מ עופר הינדי , מנהלת קו התפר בצופים , יוסי דגן  ואלון בר בנושא ריכוזי שפני 

 לישמניה  –סלע 

9.5 

 15.5 י.ע. עם מזכיר שערי תקוה חיימון בענין תכנית מט"ש 

 19.5 סיור לבחינת מטרדי מפחמות : חרמש , מבוא דותן , חוות עמק דותן 

 30.5 צוות הגוי להפרדה במקור בבית אריה  ישיבה מסכמת 

 30.5 הסדרי עבודה בשומרון  –י.ע. עם רמי שנוולד 

  תיכנון סביבתי 

 3.5 פארק תעשיות מכבים 230מפורטת  תכניתחו"ד על הכנת

 3.5 אישור בתנאים להפעלת מגרסה אריאל מערב

 10.5, 8.5, 5.5 חומצפה ירי 457אדם מגרש  548,550,539אישור פרט ראדון מגרשים 

 19.5, 5.5 פיקוח מגרסה אריאל מערב 

 17.5 אישור בתנאים להפעלת מגרסה בנעלה
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 19.5 פיקוח מגרסה נעלה

 19.5 גבעת זאב תפיקוח מגרסה באגן האיילו

 29.5 אישור בתנאים להפעלת מגרסה סמוך לפארק אתגרים אריאל 

 שוטף ניקוז נחלים  – 62בדיקת תמ"א 

 23.5 למגרסה באריאל  צו סגירה 

  שפכים 

 9,25.5 סיור תחנת שאיבה חורשים

 16.5 פתרון קבוע לשפכי יקיר  -אצלינו יוסי מרגלית מוטי שפי ואוהד אלט מרט"ג 

   מתקן מי שפכים [-גאל + איצ'ה + גבי אברג'יל + עומרי "טריטק"דיון בקרני שומרון ]

 שוטף בדיקת תוכניות שפכים 

  ומחזור  פסולת מוצקה 

 3,10,19,25.5 מטמנה, מתקני קומפוסט -  סיור פקוח בטובלן ומשואה

 19,25.5 אור סיור פקוח בקומפוסט 

  תעשיה ורישוי עסקים 

 31.5, 2.5 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 25.5, 9.5 "אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפריםביודיזל" ואל/-רםים "במפעלת וביקור

 2.5 .בפארק תעשיות אריאל אדמטקבמפעל  תביקור

בפארק תעשיות אריאל במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. אושר  BL  חב' במפעלת וביקור

 רישוי העסק בתנאים סביבתיים

19.5 

 במפעל חב' אדם טים  בפ"ת במסגרת טיפול בבקשה להעביר המפעל לאזה"ת ברקן.ביקורות 

 יוביתנתנה חוות דעת ח

17.5 

. נתנו קליטת מפעל חב' אורטגה לייצור שיש מלאכותי באזור התעשייה ברקןלחוות דעת הכנת 

  העסק. להקמתתנאים 

23.5 

ביקורת במוסך שרותי רכב אלקנה במסגרת טיפול בבקשה לרישוי המוסך. נתן אישור בתנאים 

 סביבתיים.

24.5 

 1.5 אושר רישוי בתנאים סביבתיים.טיפול בבקשה לרישוי סוכנות סופר גז בקדומים. 

  שפכי תעשיה 

 בחינת קידום  ההסדרים עם המפעלרוייטמן בנושא אמיתי ישיבה אצל מנכ"ל מוא"ז שומרון 
 מצבעת טקסטיל קופן פבריקס באזה"ת ברקן

-  

24.5 

 

 25.5 ביקורת במצבעת טקסטיל האמה בע"מ באזה"ת מעלה אפרים

 15.5 המתקן פועל באופן תקין.. ןאזור התעשייה ברק במט"שביקור 

 15.5 .ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל

 31.5 באזה"ת ברקן 2010מוליתן ביקורת במצבעת טקסטיל 
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  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 3.5 וש היתר רעלים.במסגרת טיפול בבקשה לחיד רימוניםבבריכת שחייה בישוב ביקורת 

 4.5 ביקורת בבריכת שחייה קאנטרי אריאל במסגרת טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים

 5.5 ביקורת בבריכת שחייה בישוב קדומים במסגרת טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים

און קדומים. פיקח -ביקורת במפעלים ירוק לעד ודולפים תעשיות סבונים בפארק תעשיות בר

 ס.על חומ"

5.5 

 10.5 ביקורת בבריכת שחייה בישוב אלפי מנשה במסגרת טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים

 25.5 ביקורת במפעל עתיד אריזות באזה"ת מעלה אפרים. פיקוח על חומ"ס.

 30.5 ביקורת בבריכת שחייה בישוב קרני שומרון. פיקוח על חומ"ס

  איכות אויר                    

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

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

באזה"ת  עצים "ארפיטק"ופסולת  םגזל מחזור-ותחנת מעבר "זהבי הכרם"ביקורות במפעל 

מפגעים סביבתיים שנגרמים מפעולת התחנה. במסגרת טיפול בתלונת עובדי המפעל על  ברקן

 בעלי התחנה נדרשו למנוע  המפגעים.

18.5 

. 2016אפריל ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש 

 הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובאתר ניטורית.
15.5 

  מחצבות  

דו"ח  השתתפות בניטור סביבתי של אבק מרחף ואבק שוקע. במחצבת כוכב השחר.ביקורת 

 רסם באתר ניטוריתוהביקור פ

9.5 

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

 דוחות. ובאתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עילית חב' שפירת במחצבת נטוף וביקור

 באתר ניטורית. מופורס יםהביקור

29.5 

  מניעת מזיקים 

 8,9,15,16,17,18.5 ניטור זבוב החול בצופים

 31.5 סיור משרד הבטחון מכשול קו התפר ליד צופים

  

  חינוך סביבתי וקהילה                 

פרק ב מ.א שומרון באמצעות פעילות סטודנטים מקבלי מלגה, פגישה  2015 קידום קול קורא

 יונתן לנגה ורפי אביטלעם 
 , מ.א שומרון10.5

 16.5 )קרני שומרון, כפר אדומים, נחליאל, קדומים( של תנועות נוער מפגש סניפים ירוקים 

 , אורנית17.5 פגישת היכרות עם רחלי לייזרוביץ רכזת איכות הסביבה במועצה מקומית  אורנית

 , מודיעין עילית19.5 הסמכה לבי"ס ירוקמעקב אחר ביצוע פעולות  -ביקור בבי"ס מעלות בת שבע
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פרק ג  2015פגישה עם רחלי לייזרוביץ ואיריס קופל מנהלת הגנים בנושא קידום קול קורא 

 בגני הילדים
 , אורנית22.5

 2015פגישה עם רחלי לייזרוביץ וירדן לוי בן יעקב מנהלת מח' נוער בנושא קידום קול קורא 

 פרק ב מנהיגות נוער ירוקה
 , אורנית22.5

קהילה ירוקה בישוב קידה, פגישה ראשונה עם קבוצת  -פרק ב 2015ליווי ביצוע קול קורא 

 פעילים. 
 , מטה בנימין22.5

 , שומרון23.5 הנחיית גננת גן רימון לקראת פעילות חקר מגוון מינים בגן

אפשרי  פגישה עם מיכל אלקלעי רכזת מעוף שומרון קק"ל ומירי אלטשולר רט"ג בנושא שת"פ

 בפעילות נוער וקהילה בישובי מ. א. שומרון
30.5 

 , בקעת הירדן31.5 ועדת הסמכה לגן ירוק בגן משואה בפצאל ובגן זית בשדמות מחולה

 , מטה בנימין31.5 גן קידה מהישוב קידה -טקס הסמכה לגן ירוק

   2015ליווי ותמיכה בביצוע קולות קוראים 

  פניות ציבור 

 י אריאלחנת כבותרעש מ

לאחר בירור המצב 

מבנה  הסטטוטורי של 

הכבאות הועבר הטיפול 

לידי ראש עירית אריאל . 

יעשה מאמץ מצדו להביא 

בעתיד לשינוי מיקום  

 תחנת הכיבוי 

 בגבעת זאבמפגע ביוב 
 -הועבר לטיפול הרשות 

 טופל

 בעלי זהב קידוח יסודות ללא מיםתלונות במועדים שונים על  3

מקום בוצע ביקור ב

ונשלחו הנחיות למח' 

 הנדסה ברשות

 באריאל בורות ביוב פתוחים

הועבר לטיפול הרשות 

שדאגה לסגור את בורות 

 ולבטן אותם

 ניליק"מ מ 2זיהום אויר ממשרפה הנמצאת 
הועבר לטיפול המנהל 

 האזרחי

 זיהום אויר משריפה בחוות יאיר
הועבר לטיפול המנהל 

 האזרחי

 פסולת זיהום אויר משרפותעל מצופים תלונה חוזרת 
הועבר לטיפול המנהל 

 האזרחי

הועבר לטיפול המנהל  מניילונים שרופים מעזון עתמאבאורנית זיהום אויר 



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

         03-5367136פקס.   03-5367135טל.    
 

 
 

 האזרחי

 לתוך השצ"פ בארונית ביוב זורם מאחד הבתים 
הועבר לטיפול הרשות 

 שטפילה בתלונה

 כרם אביהמזבלה בוערת ממזרח ל
הועבר לטיפול המנהל 

 האזרחי

 במודיעין עלית  פגש עשן  מהכפר בילעיןמ
הועבר לטיפול המנהל 

 האזרחי

 בעלי זהב  זיהום אוויר כתוצאה מבניה

בוצע ביקור במקום 

ונשלחו הנחיות למח' 

 הנדסה ברשות

 משריפה בדיר קדיסבנעלה זיהום אויר 
הועבר לטיפול המנהל 

 האזרחי

 סמוך לבית המתלונן ולגן ילדיםבקרנ"ש מפגע אסבסט 

איצ'ה שוחח עם 

ר.המועצה ונתן הוראות 

לפקח שטיפל בכך 

מיידית. חזי ביקר במקום 

לא נמצאו שאריות  -

 אסבסט

 ממפעל סמוך בא.ת.ברקן  תלונה על מזיקים במפעל

במקום. וסילי ביקר 

פוטנציאליים  תמקורו

למטרדי ריח הם: ערימת 

קומפוסט, ערימת קרטון 

אחרי גשם וביצה בוואדי 

 "ניתוב". 

 ק מקידוחים בשילהאב
נשלחו הנחיות למח' 

 הנדסה ברשות

 הועבר לטיפול המנהא"ז. שריפות זבל מקלקיליה וערמות זבל מבסיס צופיםעשן בצופים 

 אורנית ליד אתר שריפה קבוע 

הופנה ישירות למנהא"ז. 

איצ'ה נתן תשובה 

למתלונן כי הנושא יועלה 

חוץ ובטחון  תבוועד

 משנה ליו"ש  תבוועד

 בשקד בניין מזהמת באדמת החצר והסביבה פסולת

הועבר לטיפול הרשות. 

המתלונן התבקש להגיש 

נוספים שטרם  פרטים

 התקבלו.
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