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 5179  יולי חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 7.6 קולחי השומרון: דיון עם ג. ראובני ויועץ בנושא מעבר קרנ"ש מתאגיד מים וביוב יובלים 

 7.6 לעמותת ק. בנימין  -עם אהרון קצוף 

] מצ"ב{ שנתי פסום דו"ח מפגעים 

http://www.enviosh.org.il/assets/userfiles/files/doch%20mifgaim%202015.pdf 

 

77.6  

 6..7 איגוד  –הזמנת כובעים 

 ,DMS -תיוקים ב,דוח עוולות ,דן מצגת פעילות בבקעת היר –שלוה ישיבת צוות : 
 שרון: דוחות כספיים,פיילוטים בתעשיה  ,עמיעד לפידות  –הצעת מחיר מתקנים ביתיים 

 אוניברסיטה –אימוץ אתר 
 

 

7..6 

  כנסים / השתלמויות  

 6..7 השתתפות ביום השתלמות בנושא של שפכים תעשייתיים

מסוכנים שבוצע ע"י המשרד השתתפות בהדרכה )השתלמות( בנושא של החומרים ה

 להגנת הסביבה

7..6-7..6 

 7.6 מניעת התפשטות הלישמניה ] נציגי משרדי ממשלה וכו'[  –ערב הסברה בצופים 

 6.6 סיור במתקן המיון החדש שבעטרות -ועדת איכות הסביבה  -מרכז השלטון המקומי 

 6..7 פורום מנהלי איכות הסביבה בעסקים -בנשר רמלה 

 6..7 כנס הלישמניה האזורי לתושבים יתקיים באורנית  באולם הגדול בחט"ב באורנית:

  

  דיונים/ סיורים  

השתתפות בדיון במוא"ז שומרון שהתקיים בעקבות תלונות תושבי ברקן על מפגע של 

ריח חריג. סוכם: לבצע סקר מקורות ריח בעזרת מומחה בנושא, להקפיד על הפעלה 

 הגביר פיקוח על מפעלים בעלי פוטנציאל לגרימת ריחות וכו'.התקינה של מט"ש ברקן, ל

7..6 

דיון אצל מנכל  -נופי נחמיה  ואבני חפץ -רחלים -פתרון סילוק שפכים לגוש כפר תפוח

 מ.א. שומרון 

7.6 

מטרת הדיון : גיבוש מדיניות ומנגנון מנהלי שיאפשר הפעלת  -אירועי חירום סביבתיים 

 "א . משרד הגה"ס . תכוננים

7.6 

 7.6 משרד מבקר המדינה   בנושא ביקורת פגישה בנושא אירועים סביבתיים מניעה וטיפול 

 6.. בראשות מנהל רשות המים -תכנית אב למים וביוב ביו"ש  -ועדת שיפוט ברשות המים: 

http://www.enviosh.org.il/assets/userfiles/files/doch%20mifgaim%202015.pdf
http://www.enviosh.org.il/assets/userfiles/files/doch%20mifgaim%202015.pdf
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 77.6 דיון בנושא דחיית לו"ז מתקן פל"א בעמנואל עם שרון קטקו 

 77.6 ושא חובות לאיגוד עם ראש מ.מ. עמנואל וגזבר בנ

 77.6 א חובות לאיגוד שעם ראש מ.מ. אלקנה והגזברית והמזכיר בנו

 6..7 עם ר. שנוולד , מ.א. שומרון בנושא ת. מעבר ברקן 

 6..7 עם צ. מאיר ] ייזם[ וגידי חובב בעניין הקמת מצבעה לטקסטיל 

 6..7 בא.ת. מבוא חורון  פיילוט -: הצגת מערכת המרת אשפה לאנרגיה של חברת חן הנדסה

בעניין  קידום תוכנית הרחבת מ.  קומפוסט משואה -אילן פרוינד ונתי קרני מויאוליה 

 הקומפוסט 

7..6 

 6..7 השפעת רעידות אדמה על מפעלי חומ"ס -דיון באגף חרום 

 77.6  ת"ש לביוב באורניתבמחוז ברמלה : 

 6..7 בטובלן דיון להרחבת מתקן הקומפוסט 

אכיפת מניעת שריפות פסולת  –ובני אלבז  –א. בקעת הירדן עם מזכירי הישובים במ.

 חקלאית ופרוייקט " בקעה נקיה" 

7..6 

 76.6 משה מועדת סביבה בקעת הירדן בנוגע לבדיקת כושר נשיאה של מתקני קומפוסט 

 6..7 ביצוע עבודות קו הגז הטבעי  –סיור לאורך קטע ג' קו נחל קנה 

 6... חובות לאיגוד  –. אלפי מנשה , גזבר עם ראש מ.מ

  תיכנון סביבתי 

 6..7, 7.6 פיקוח מגרסה בלשם

 7.6 פיקוח מגרסה נעלה

 6.. מפגש מתכננים של המשרד להגנת הסביבה 

 6..7 מתן היתר בניה למבנה מסחרי א"ת שחק )מ.א שומרון(

 6..7 פיקוח מגרסה בעמנואל מפלסי הגליל

 76.6 פיקוח על מגרסה בבית אריהמתן היתר גריסה ו

 6..7 היתר בניה לפרט ראדון נופי פרת

 6... מתן היתר גריסה למגרסה בנאות הפסגה וגרין פארק מודעין עילית

  שפכים 

 6..7 שים של מ.א. מטה בנימיןמט 77סיור ב 

 6..7 מועצה ורונן מחוז מרכזעם נציגי הסיור במתקן שפכים חדש בברכה 

 77.6 ויזם תוכנית שפכים אזור מסחר חדש באורניתהמרכז ז פגישה במחו

  

  פסולת מוצקה ומחזור  

 6,.7,.7,.7,7 סיור פקוח באספ טובלן וקומפוסט משואה

סיור בקומפוסט אור עם 

רונן מהמחוז ולב מקמט 
 7..6 
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איכות הסביבה מנהל 

 האזרחי

פגישה במשרד עם 

ויאוליה, הרחבת 

 קומפוסט משואה

 7..6 

 6..7 רוג תחנת מעבר א.ת. ברקןשה אצל רמי שנוולד מ.א. שומרון שדגיפ

  תעשיה ורישוי עסקים 

 6..., 77.6, 7.6. ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 77.6, 6... ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

 6..7 מיזמים. .אושרה קליטת  שיות שח"ק:השתתפות בוועדת אכלוס של פארק תע

ביקור במפעל סנטר פלסט באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. אושר 

 מתן רישיון עסק בתנאים סביבתיים.

7..6 

 77.6 ביקור במפעל אומנות הפלסטיק באזה"ת ברקן.

 6... באזה"ת שילה  EMSביקור במפעל 

  שפכי תעשיה 

 6... ם שפכי תעשיית ברקן שהתקיים במנהל אזה"ת ברקןהשתתפות בפורו

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

 : הדו"ח בהמשך המסמך.יולי שותכנית הפיקוח לחוד

...6 

 . הקמת המפעלביקור במפעל להפשרת טקסטים )מצבעה( שבשלבי הקמה באזה"ת ברקן

 ישורים לכך והפעלתו עשויה לפגוע בתפקודו של מט"ש ברקןמתבצע ללא א

77.6 

 6..., 6..7, 7.6. ביקורים במט"ש של אזה"ת ברקן

 76.6, 6.6., 7.6. ביקורים בתחנת שאיבת שפכים של אזה"ת עמנואל. התחנה פועלת באופן תקין

 77,6, 7.6., 6... ביקורים במט"ש פארק תעשיות אריאל

 6..7 ים תעשייתיים במפעל תבואות בר באזה"ת ברקןהשתתפות בדיגום שפכ

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 7.6. באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס MCA -ביקורות במפעלים אור ברקן ו

 7.6. ביקורת במפעל זהבי הכרם באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס

ריכות שחיה בישובים קדומים, שבי שומרון ועלי ובמפעל דולפין  תעשיות ביקורות בב

 חומרי ניקוי בפארק תעשיות בר און, פיקוח על חומ"ס

.6.6 

 6... שערי תקווה ואלקנה, פיקוח על חומ"סביקורות בבריכות שחיה בישובים 

 77.6 ביקורת בבריכת שחיה בישוב ברקן, פיקוח על חומ"ס

 77.6 , פיקוח על חומ"סשחיה בישובים נילי וכפר האורניםביקורות בבריכות 

 6..7 ביקורות בבריכות שחיה בישובים דולב ונווה צוף, פיקוח על חומ"ס
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 77.6 סט בבניה ישנה.ועצה ומחוז מרכז טיפול בגגות אסבפגישה וסיור בקרני שומרון מ

 אירועים סביבתיים וחומ"ס

משומש ממפעל עופר רגב מחזור שמנים באזה"ת טיפול באירוע של שפיכת שמן מינראלי 

ל  יעלי זהב. בעל העסק טיפל בשלולית השמן: אסף את השמן ובוץ לפינו לחב' אקוסו

 וכיסה מתחם בחול.

 

77.6 

מבנים בעלי גגות  .. בשריפה נפגעו השתתפות בטיפול באירוע של שריפת יער אלון מורה

צמנט בג'נקית היישוב. ניתנו -סטצמנט ומצבור לוחות אסב -בנויים לוחות אסבסט

 הנחיות לטיפול באסבסט.

 

76.6 

  איכות אויר                    

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

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

 המסמך.

 וטףש

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

 . הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובאתר ניטורית..7.7
7..6 

ביקורים במפעל אליהו זלמן במסגרת טיפול בתלונות עובדי המפעל על מטרדי ריח 

 לא היה ריח חריג. שנגרמים ממט"ש פארק תעשיות אריאל.
.7.6 ,77..6 

סיורים בישוב ברקן ובסביבתו במסגרת טיפול בתלונות תושבי ברקן על מטרדי ריח 

 חריג. לדעתנו מקרות הריח הם מט"ש ברקן ושפכיו.
7..6 ,...6 

במוא"ז שומרון שהתקיימה בעקבות תלונות תושבי ברקן על מפגע השתתפות בישיבה 

ה בנושא, להקפיד על הפעלה סוכם: לבצע סקר מקורות ריח בעזרת מומחשל ריח חריג. 

 התקינה של מט"ש ברקן, להגביר פיקוח על מפעלים בעלי פוטנציאל לגרימת ריחות וכו'.

7..6 

  מחצבות  

 6...  *  ביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביקור פרסם באתר ניטורית

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

 77.6 *באתר ניטורית. םפורס דו"ח הביקור. חב' שפירורת במחצבת נטוף ביק

ביקורות באתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עילית. הדוחות פורסמו באתר 

 *ניטורית.

77.6 ,7..6 

 track.com/NituritIframe/Pages/FrontSite/Map.aspx?city=1-tp://qa.webithtניטורית*

 

 

  קרינה ורעש 

 6.6 מוסדות חינוך במודיעין עלית .בדיקה חוזרת ב 

 77.6 נטנות סלולריות בנופיםבדיקת קרינה מא

 77.6 גני ילדים ומעונות בקדומים 76בדיקת קרינה ב 

 ... הכפרש לב בדיקת קרינה בפרוייקט בניה יחד

http://qa.webit-track.com/NituritIframe/Pages/FrontSite/Map.aspx?city=1
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  מניעת מזיקים 

 7.6 כנס הסברה לשמניה בצופים
 6..7 יםנית אלקנה שערי תקווה עץ אפררכנס הסברה לשמניה עם תושבי או

 6..7 מתן הסברה וחומר לקרני שומרון, טיפול ניטור ומניעה של יתוש טיגריס אסיאני

  חינוך סביבתי וקהילה 

ל בנושא הסברה הפרדת פסולת אריזות פגישה עם אסף דטנר מנהל אגף תפעו

 בהשתתפות חיה לוי ממח' חינוך וערן פרויקטור חב' פורטל הפרדת פסולת אריזות.
 7.6מטה בנימין, 

הצגת פעילות במסגרת קול קורא חינוך וקהילה   -מפגש רכזי חינוך של מחוז מרכז

 הירדן. הוצגה פעילות בקרני שומרון, מודיעין עילית, קדומים, שומרון ובקעת
7.6 ,..6 

 השתתפות בכנס הסברה להימנעות מהידבקות במחלת הלישמניה לתושבים

 7.6צופים )שומרון(, 

אורנית, אלקנה, שערי תקוה , 

 6..7)שומרון(,  עץ אפרים

 77.6שומרון,  הנחיית גננות מיקיר על המשך פעילות "בית ירוק" בשנת הלימודים תשע"ו

 76.6מטה בנימין,  ת חינוכית לבי"ס בנושא הפרדת פסולת אריזותפגישה עם חיה לוי על תוכני

וכנסים בנושא הפחתת פסולת  םאירוע איכות הסביבה במסגרת קול קורא אירועי

 סיור עם איריס פיין וליאורה ניצן -ומחזור
 6..7מודיעין עילית 

הצגת תוכנית חינוכית בי"ס  -פגישה לקראת פריסת פחים כתומים במטה בנימין

התחלת עבודה על תוכנית הסברה בגני ילדים. בנוכחות: אסף דנטר, צביקה אורבך, ו

מחלקת חינוך )גני  -מחלקת תיפעול, אריהב יוסט מנהל מח' חינוך, תקווה וקרין -ערן

 מנהלת פניות ציבור במוקד. -ילדים(, חני

 6..7מטה בנימין, 

 6...קנה, אל הצגת תוכנית הסברה לישמניה לאסף שפירא מזכיר אלקנה.

 שוטף הכנסת חומרים לאתר אינטרנט

 שוטף כתיבת תוכנית הסברה הפרדת פסולת אריזות למחזור לבי"ס 

 שוטף עזרה בכתיבת דרישות תשלום לרשויות )שומרון, קדומים, קרני שומרון, בקעת הירדן(

  פניות ציבור 

ודיעין עילית ת.ש. מ –] מהרי"ץ חשמונאים[  סיור ביקורת תלונה מט"ש חשמונאים
 ומט"ש מ. בנימין[

77.6 ,7..6 

 זרימת ביוב לואדי סוסי 
תשובה: קולחים מא.ת.  

 אריאל מערב , וברקן 

 רבוי שפני סלע בעקבות בניה בנילי
הועבר לרט"ג , למועצה 

 ולמזכיר הישוב

 מטרד מקידוחים  בצמוד למעון וגנים בעלי זהב
בוצע ביקור במקום וניתנו 

 טיפול הרשותהנחיות. הועבר ל

 ריבוי מקרה תחלואת הסרטן בישוב ברקן
נדרש מחקר  מחקר 

 אפדמיולוגי 

בשיחה עם הפקוח מדובר  פסולת בניין משכן במודיעין עלית
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בפסולת בחצר התושב, 

הפסולת בחצר הציבורית 

 סולקה מהמקום

 חשמונאים-מפגע ריח ברח המהריץ

נמשכת הבדיקה לגבי מקורות 

עין הריח: ת. שאיבה מודי

עילית ומתקן טיפול בבוצות 

 של מטה בנימין 

 מגרסה בצמוד לגן ילדים הגורמת אבק רב בעלי זהב

נערך ביקור במקום וניתנו 

הנחיות לעבוד עם מים ע"פ 

 חוק העזר של האיגוד 

 גנרטור של אנטנה  סלולרית מרעיש בסמוך לנילי

הועבר לטיפול מזכירות הישוב  

 ומועצת מטה בנימין . בביקור

של איצ'ה במקום לא הובחן 

 רעש חריג 

 הועבר לטיפול המנהא"ז שריפות מפלסטינאים בנילי

 תלונות על ריחות רעים בברקן .

בטיפול  -נערך ביקור במקום

תואמה פגישה -עם מ.א.שומון 

בנושא. הוזמנה עבודה של 

 יועצת חיצונית 

 זיהום אויר בישוב ברקן ממפעלים בסביבה

תואמה -ן בטיפול עם מ.א.שומו

פגישה בנושא. נערכת בדיקה 

עם יועצת חיצונית למיפוי 

 מקור הריח.

 רעש ממנוע בסופרמרקט ויקטורי באלקנה
בוצעה פניה לרשות והתקבלה 

 תשובה כי הנושא טופל

 מטרדים מאתר בניה בנעלה 

יצאה -עובדים ללא היתר

הוראה לקבלן להפסיק את 

 העבודה

 נשלחו הנחיות בניה לקבלן יליאבק רב כתוצאה מחפירות לבניה בנ

 טיפול נמשך  שינוי טופוגראפי זיהום פסולת בנין בישוב סלעית
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 .7.7 יוליממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 
 

 מק"ג,מ"קPM10 (7.. .)לא נמדדו חריגות  מערך הסביבה היממתי לאבק מרחף עדין  יוליבחודש  :הערות
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  .7.7 -יניודו"ח חודשי: פיקוח על שפכי מפעלי אזה"ת ברקן בחודש 
 

מפעלים. בטבלה להלן  .7שפכים של   יניובמסגרת פיקוח על שפכי מפעלי אזור התעשייה ברקן נבדקו בחודש  .7
 מרוכזים נתוני בדיקת שפכי המפעלים )הריכוזים במג"ל(

 

 : לטבלה הערות
 

 מג',ל'.   ...7 -מג',ל' לשאר המפעלים  ..למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא  TSSתקן  -
 מג,ל'.  ...7 -מג"ל' לשאר המפעלים  ...למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא  CODתקן  -
 לא נערכה בדיקת המזהם. -

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

 הבדיקות בוצעו במעבדת אילנית.     -
 
מפעלים סלטי בשפכי  נמוכות בריכוז של כלור מומס התגלו חריגות יונימפעלים ששפכיהם נבדקו בחודש  .7בין  .7

)ראה טבלה(.   COD, ביצי כפר ותבואות בר. במפעל תבואות בר התגלתה חריגה נמוכה בריכוז של 7..7שמיר 
 העסקים הותרו על כך. בעלי

 
 

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

 תאריך המפעל
 הדיגום

pH COD TSS שמן 
 מינרלי

 שמן
 כללי

Cl Cr Al דטרגנט 
 נוניוני

 כלור
 מומס

סול 
 פיד

 - - - - 7.. .. - - .7 - ... 7. אביג
 ND - ND - - .7. - - - ..77 ..7 7. מוליתן

 - - ND - ..6 - - - - - ..7 77 אור ברקן
 - - - 77 - - - - .7 - 7.. 77 אם.סי.אי

 - - ... - ND - - .7 - - ..6 .7 אנרקון
 - 6.. ... - - .7. - - - ..76 6.. .7 פרביצי כ

סלטי שמיר 
7..7   

7. 
7. 

6.7 
6.. 

7... 
7... 

- 
- 

- 
- 

6. 
67 

... 

.7. 
- 
- 

- 
- 

..7 
- 

..6 

... 
- 
- 

 - 7.. - - - - .. - - ...7 6.7 77 תבואות בר
 - - - - - - .. - ..6 ...7 6.6 .. 7אנטקוביץ 
 - - - - - - .. - ... ...7 ..7 .. 7אנטקוביץ 
  ND ND - - - .7 - ..6 ...7 ..6 .7 לנצ' טיים

 .7 וור-טופ
7. 

6.. 
6.7 

... 
6.. 

.. 
7.. 

- 
- 

- 
- 

.7. 

... 
- 
- 

- 
- 

ND 
- 

- 
- 

- 
- 

מכבסת 
VIP 

10 

25 

6.7 
6.7 

... 

... 
.. 
.7 

- 
- 

- 
- 

.7. 

.7. 
- 
- 

- 
- 

ND 
ND 

- 
- 

- 
- 

 - ND ... - - ... 66 - ..6 ...7 ..6 .7 עמית
 - - - - - - .. 77 - - 6.6 .7 שלייסנר

 - - - - - - - 77 ..7 ..7 ..6 77 פזאל
 - - - - - - .. 77 - - ..7 77 אלי יהושע
 - - - - - - - .7 - - 6.7 77 סקיי ליין

טוויטו 
 פלסט

7. 6.7 - - 77 77 - - - - - - 

             
-1  התקנים

71 
/911 

5111 
/41 

7111 
51 711 341 1.9 59 7 1.9 7.1 
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