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 6201  יליו חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף  רשויות , שינוי קטגוריות לאיגודים  –הכנת ק"ק ליעילות אנרגטית 

 20.7 ישיבת צוות 

 27.7 פגישת עבודה עם היו"ר שלומי לנגר 

 שוטף י הכנת דו"ח חצי שנת

  כנסים / השתלמויות  

 4.7  כנס ישע להסברה

 11.7 שפכי תעשייההשתתפות ביום עיון 

 19.7 מפגש כוננים במחוז ירושלים חזי

השקה של התכנית וסדרת הרצאות והסברים לרשויות על אופן  -"ק  התייעלות אנרגטית 

 במש"מ ת"א   ההגשה.
14.7 

 21.7 אצלינו  איגודי עריםלמנהלי למידת עמיתים 

 25.7 מ. האוצר  -יום עיון איגודי ערים בנושא הסכמי שכר

  דיונים/ סיורים  

 3.7 עם מריק מנכ"ל איגוד דרום השרון המזרחי על חישוב חלקי קולחי בשידרוג המט"ש 

 3.7 חסמים להקמת תחנת מיון ומתקן לפסולת בעמנואל -בעמנואל עם ראש המועצה 

 4.7 "אספקת מים באיו"ש -ועדת חו"ב בכנסת  דיון בו. משנה ליושב

 5.7 ביקור מנכ"ל המשרד ישראל דנציגר , גידי מזור בקרני שומרון ובשומרון 

 6.7 י.ע. יהודה ישראל , תיירות שומרון  קידום פארק נחל קנה 

 10.7 י.ע. עם חב' גולן סולאר ] יועצים מטה בנימין[ 

 11.7 פחמות בצ. השומרון מ –דיון בו. הפנים ואכ"ס של הכנסת 

 14.7 פרויקט פארק הגיא  –אצל יוסי אברהמי , ראש מ.מ. גבעת זאב 

 24.7 ביטול  -גריסת חומרי בניין באזור קרנ"ש -יעקב שוסטר -אצלינו

 26.7 במטה בנימין  סיור שפכי מט"שים מאיר שילה  עם שוני , יואב גואל תמר זוהר ושי טולקין

 27.7 כאן  -  GESפגישה עם חב' 

 27.7 ו. משנה להתיישבות 

 27.7 -י.ע. עם יגאל להב , ראש מ.מ. קרני שומרון 

 29.7 מט"ש עפרה  –סיור וצילומים 



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

         03-5367136פקס.   03-5367135טל.    
 

 
 

 31.7 פיתוח שבילים ומצפורים ] לא בתחום השמורה[ בנחל קנה -עם מוטי שפי מרט"ג 

 31.7 ין תכנית ת. מיון ומעבר לפסולת בנ –י.ע. עם עמי ממחצבות כוכב השחר 

 31.7 עם משה אייל מהפורום המשפטי בעניין מטמנת רימונים 

 31.7 עם עופר ענבר והראל דוידוביץ מלרנר קום  –דיון והסכם הנושא דוברות ויחסי ציבור 

  תיכנון סביבתי 

 26.7, 13.7, 3.7 פיקוח מגרסה בטלמון

 27.7, 3.7 פיקוח מגרסה שער בנימין 

 14.7, 3.7 ות גבעת זאבפיקוח מגרסה אגן האיל

 4.7 מתן אישור בתנאים להפעלת מגרסה באלפי מנשה

 5.7 היתר בניה לארובה של קמין אריאל

 17.7 אישור בתנאים להפעלת מגרסה בטלמון

 17.7 שער בנימין 504היתר בניה למפעל מגרש 

 20.7 מתן אישור גריסה בתנאים להפעלת מגרסה בקרני שומרון 

 26.7, 20.7 לפי מנשהפיקוח מגרסה בא

 25.7 השתתפות ביום עיון בנושא תכנון ובניה יוע"מש מנהא"ז

 26.7 מתן חו"ד פארק הגיא גבעת זאב 

 26.7 מצפה יריחו 460היתר בניה לפרט ראדון מגרש 

 26.7 פיקוח מגרסה קרני שומרון

 27.7 מנהא"ז תמשנה להתיישבו תהשתתפות בוועד

 28.7 פגישת למידה בנושא ראדון

  שפכים 

  14.7  5.7 13.7  סמוך לקו לחץ נחל קנה 55פקוח קידוח אופקי כביש 

 13.7 5.7 םביקור פקוח תחנת שאיבה חורשי

 18.7 ביקור בתאגיד מעיינות העמקים מד ספיקה אלחוטי

 17.7 פגישת המשך -משולבת של אלפי מנשה וחבלה זרימת שפכים מהמערכת ה

  פסולת מוצקה ומחזור  

 17.7 קומפוסט אור וקומפוסט משואה ן סיור עם מחוז מרכז -ןסיור פקוח בטובל

 26.7 10.7 5.7  סיור פקוח טובלן קומפוסט משואה

 26.37 5.7  קומפוסט אורביקורת  

 26.7  פגישה הדרכה קול קורא עידוד מיחזור מ.מ. אורנית

 27.7  סיור וטיפול תלונה חורשת חורשים צמוד לאורנית

 19.7 14.7 5.7  ור פקוח בתחנת מעבר פסגותסי

 26.7  ואורבך מטה בנימין המנא"זמעיין מסיור פגישה בתחנת מעבר פסגות אלבירה 

 10.7 ל בנושא פסולת במסוף אוטובוסים במחלף שער ראפגישה וטיפול עם נתיבי יש
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 השומרון

  תעשיה ורישוי עסקים 

 3.7 הכנת דו"ח חצי שנתי

 27.7, 13.7 "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאלביקורות במפעל 

 31.7, 12.7 אל/ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים-ביקורות במפעלים "רם

 7.7 המפעל בהקמה .און-בפארק תעשיות בר בגיסביקור במפעל 

 26.7 ביקור במוסך שרותי רכב כפר אדומים

 24.7 אלון מורהביקור במפעל מעדני שרפ' באזור התעשייה 

  שפכי תעשיה 

 13.6 במט"ש אזור התעשייה ברקן.  תביקור

 30.6 במט"ש פארק תעשיות אריאל. תביקור

 27.7 שפועלת בתחום של טיפול בשפכים לסוגיהם GESפגישה עם נציגי חב' 

  )חומ"ס(  חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 4.7 , פיקוח על חומ"סות שחיה בישוב ברקן ובאריאל )ברכה קיצית(ביקורות בבריכ

 6.7 .מכללת אורות ישראל באלקנה, פיקוח על חומ"סביקורת בבריכת שחייה 

 7.7 . פיקוח על חומ"סשבי שומרוןביקורת בבריכת שחייה בישוב 

 7.7 . פיקוח על חומ"סבמפעל אלכוהום באזה"ת ברקןביקורת 

 12.7 . פיקח על חומ"ס.סטיל "האמה" באזה"ת מעלה אפריםבמצבעת טקביקורת 

 14.7, 13.7 באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס.  MTIבמפעל ביקורות 

 14.7 . בישוב שערי תקווה, פיקוח על חומ"סביקורת בבריכת שחייה 

 18.7 . פיקוח על חומ"ס.בית אריהביקורת בבריכת שחייה בישוב 

 19.7 בבריכות שחיה בישובים עלי ובית אל. פיקוח על חומ"סביקורות 

 20.7 .בבריכת שחיה בכפר האורנים, פיקוח על חומ"סביקורת 

 21.7 ביקורות בבריכות שחיה בישובים נווה צוף ודולב, פיקוח על חומ"ס

 24.7 ביקורת בבריכת שחיה בישוב אלון מורה, פיקוח על חומ"ס

 24.7 עיבוד עורות באזה"ת אלון מורה, פיקוח על חומ"ס. ביקורת במפעל קניגסברג ל

 26.7 ביקורת במפעל הלל תעשיות ומסחר באזה"ת כפר אדומים, פיקוח על חומ"ס

 26.7 ביקורת בבריכת שחיה בישוב אלון מורה, פיקוח על חומ"ס

 31.7 ביקורת בבריכת שחיה בישוב עפרה, פיקוח על חומ"ס

 אירועים סביבתיים וחומ"ס

 8.7 איצ'ה  ] יום ו' אחה"צ[  –אירוע פירוק לוחות צמנט אסבסט בעלי , מתן הנחיות ובדיקה 
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  איכות אויר                    

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

 בהמשך המסמך. יולידש גרף ניטור אבק מרחף עדין בחובישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד. 
 שוטף

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

 הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובאתר ניטורית.
28.7 

  מחצבות                      

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

ת הנסון נחל רבה. השתתפות בניטור סביבתי של אבק מרחף ואבק שוקע. ביקורת במחצב

 דו"ח הביקור פורסם באתר ניטורית.

14.7 

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

 הביקורים פורסמו באתר ניטורית.

20.7 

  קרינה ורעש 

 20.7 גני ילדים והכנת דוחות 10ית אורנ בהשלמת בדיקות קרינה 

  

  מניעת מזיקים 

עם ערן חקלאי הערכות לטיפול  ] בית אל , מטה בנימין וג. זאב[ פגישות רשויות מחוז ירושלים

 ביתוש טיגריס אסיאתי

7.7.16 

 27-28.7 6-7.7 ואיסוף מלכודות זבוב חול בצופים פיזור 

  

  חינוך סביבתי וקהילה           

סיור לגננות מובילות ולגננות המשתתפות  –מטה בנימין  2015פגש הערכות לקול קורא  מ

 בפעילות
 , מטה בנימין12.7

יחד עם רחלי רכזת קהילה ואיכות  מנהלת מחלקת חינוך אורניתשלומית פגישת היכרות עם 

 2016והערכות לקראת פרסום  קול קורא  2015וע קול קורא בנושא ביצ הסביבה
 ורנית, א13.7

 14.7 2016מפגש רכזות חינוך מחוז ירושלים הערכות לקראת פרסום קול קורא 

הערכות לקראת  2014פגישה עם נאוה הילל מנהלת מחלקת חינוך, סיכום פעילות בקול קורא 

 2016פרסום קול קורא 
 , בקעת הירדן17.7

מח' בתי ספר בנושא פגישה עם קרן סטחי מנהלת פרויקטים בגני ילדים וישי ניקריטין מנהל 

 2016הערכות לקראת פרסום קול קורא 
 , שומרון17.7

 , מטה בנימין19.7  2016פגישה עם מחלקת חינוך בנושא הערכות לקראת פרסום קול קורא 

עדכון  –פגישה עם ליאורה ניצן מרכזת בכירה חינוך וקהילה במחוז מרכז המשרד להגנ"ס 

 מצב פעילות חינוך סביבתי ברשויות 
20.7 

פגישה עם אריק קיציס מנהל מחלקת חינוך ושרי עטיה מדריכת גנים ממשרד החינוך בנושא 

 2016הערכות לקראת ביצוע קול קורא 
 , עמנואל27.7
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 שוטף הכנסת מידע ומערכי פעילות לאתר האינטרנט

  פניות ציבור 

 גודל הפחים הכתומים לא מספיק

הופנו לפונה מס' שאלות 
מים בנושא הפחים הכתו

ע"י רכז פסולת. טרם 
 התקבלה תשובה

 הועבר לטיפול המנהא"ז פניות: השתלטות פלסטינאים על שטח מערבית מהיישוב צופים 2

 הועבר לטיפול הרשות באורנית  אחזקת ציוד ומערכות למעבדות בחצר הבית ללא רשיון

 בעופרה רעש מבית כנסת מעבר לשעות המותרות

נערכה פניה למזכיר 
ריע בפני שוכרי הישוב שת

 המקום

 בטלמון אבק רב ממגרסה
בוצע ביקור במקום, נתנו 

 שוב הנחיות ליזם 

 באורנית ריחות של פגרים מיער חורשיםפניות:  2

בוצע ביקור במקום, קיימת 
צחנה מפגרים ופסולת 

מחוז  לרבה, הועבר לטיפו
 מרכז

 בעלימחסור בפחי מחזור 
הפניה הופנתה לטיפול 

 הרשות 

 בשערי תקוה פסולת בנין ואחרת קבירת 
בוצע ביקור במקום הועבר 
 לטיפול המשטרה הירוקה

 בישוב אדם מפגע רעש חמור בלילות

הועבר לבדיקה וטיפול 
הרשות, מדובר בעבודות 

 שלא שייכות לרשות

 בבית חורון דפי עפרושפיכת פסולת וע

בוצע ביקור במקום, 
פיינית לאתר והפסולת א

. נשלחה בקשה בניה
ועצה לדאוג לפנוי למ

הפסולת לאתר מורשה 
 בסיום הבניה
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 2016 לייוממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 
 

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

 


