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 4173 ספטמבר חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה 

 49.9.7 אצלינו: פורום מנהלי איגודים וסדנת ניהול / קבלת החלטות 
 .99 י9 ע9 עם ש9 בנדט מואלה 

 .9.. במרכז לחינוך סביבתי : התכנסות של כיבוי אש 
 .79. ישיבת ועדת כספים 

 .9.9 ....0רכב לטיפול 
 .9.9 רכזת חינוך יהודה  ] ברימונים[ פרידה משירה ,

 .999 פורום מנהלים בזכרון יעקב 
 4.9.9.7 ישיבת מועצת האיגוד 

 כנסים / השתלמויות

 .9. השתתפות בכנס בניה ירוקה
 .49., .09. וסביבה ההשתתפות בכנס אקולוגי

 .09., .9., .49 השתתפות בקורס רישוי עסקים
 .49 חזי -איכנס פסולת אלקטרונית תאגיד מ

 .79 סדנה לטיפול נגד אמברוסיה מכונסת
 .9. כנס בניה ירוקה , ת"א ] שולחן עגול[ 

 .9.. דיון להצטרפות לאיסוף אריזות ] תמיר[  –אצל מנכל עירית אריאל 
 .09. , בר אילן הכנס השנתי  של האגודה למדיע האקולוגיה והסביבה

 דיונים/ סיורים

 9.9.7. מודיעין עילית / מטה בנימין[ סיור ביוב חשמונאים ] 
 9.9.7. י9ע9 עם ד"ר יעקב אנקר ממו"פ שומרון בקעה בעניין הצעה לניהול תאגיד מים וביוב / מעבדה 

 99.9.7 7סיור במתקן מעלה אפרים וזיהום קידוח פצאל 
 79.9.7 סדנה בנושא הדברת אמברוסיה במ9א9 עמק חפר ,

 .49 נצור בעניין א9ת9 מסילה סיור מפגש עם ס9 רמ"א ראיד מ
 .9.. פיקוח -מחצבת נחל רבה -ויעל  ,וסילי ניסים ג'ברי מנהל מחצבות מרכז ,שלמה מנהל הנכסים חב' הנסון 

 .9.. סיור עם י9 אשוש ויעל במגרסת לשם 
 .9.. יהודה ישראל-מנהל תיירות שומרון ישיבת היכרות : 

 .949 י9ע9 עם אסף וולף מהנדס אלקנה 
 .999 נפתלי כהן מרט"ג+מוטי+אוהד עם דוד פרגמנטי9ע9 עם 

 תיכנון סביבתי 
 .9.9, .9.., .9. באתר גריסה לשםת ביקור
 .49 באתר גריסה סלעית  ת ביקור

 .49 הוצאת היתר בניה )עבור פרט ראדון( משפחת אסרף
 .99 הוצאת היתר בניה מפעל ביבאס א9ת אריאל

 .9.. לד א9ת אריאלהוצאת היתר בניה מפעל ויגו
  הוצאת היתר בניה עבור סגל תעשיות קרני שומרון

9 נוכחים: גיל+ איצ'ה מאיר+ דני תרזה+ דרור סופרו+ שמשון עופרים  רכבתשיקום עבודות  דיון לקראת 
 ואבי נעים  יחיעם

999. 

 שפכים
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 .999 מקורות רשט"גז ם שידרוג בריכות חימצון בהשתתפות משרדי ממשלה מחוסיור ופגישה במעלה אפרי
 .979 .99 סיור פיקוח תחנת שאיבה חורשים

 .9.9 ישיבת דירקטוריון קולחי השומרון 
  

 פסולת מוצקה ומחזור

 סיור פקוח טובלן
.9. ..9. .79. 949. 

9.9. 
 .9.. סיור אס"פ בראון מחוז מרכז

 .49 סיור תלונות פסולת שערי תקווה
 .99 ז משטרה ירוקה מטה בנימיןסיור פגישה במתיתיהו ישוב מחו

 תעשיה ורישוי עסקים

 .949, .79 ביקורות במפעל "גרין אויל" באזה"ת אריאל מערב 
 .4.9, .949, .99 ו"אקו מדיקל " באזה"ת מעלה אפרים ביקורת במפעלים  "ביודיזל"

 .9.. מתן חוות דעת לקליטת מפעל ג'9 אל'9 בידודית באזור התעשייה מבוא חורון
הגנת הסביבה המשרד ל תקור במפעלי פארק תעשיות שח"ק בהשתתפות  מנהל הפארק מר עוז דמארי ונציגבי

 לורפול9וקומחוז חיפה גב' אנה פנס9 מפעלים: פרופיליין, אלפנט 
.9. 

 .9.. ביקורת במפעל ספרי מטל באזור התעשייה ברקן
 .49. בבקשה לרישוי המפעל9 במפעל מטלוב באזור התעשייה אריאל מערב במסגרת טיפולביקורות 

 .79. בר און קדומים צפוןבאזור התעשייה  דולפין ופולקוםביקורות במפעלים 
 .9.9 ברקןבאזה"ת  MTI -ויקטוקור ו יםת במפעלוביקור

 .999 מתן חוות דעת לקליטת פיילוט לפירוליזת פולימרים של חב' בגיס באזור התעשייה בר און
 .9.9 במפעל פלקסו פרינט באזור התעשייה ברקן9 טרם התקבלו התוצאותRTO 9קן השתתפות בדיגום בארובת מת

  

 שפכי תעשיה
ותכנית  אוגוסטניהול מערך הפיקוח על שפכי מפעלי אזור התעשייה וברקן: הוכן דו"ח הפיקוח של חודש 

 הדו"ח בהמשך המסמך9 ספאמבר,הפיקוח לחודש 
79. 

באזור התעשייה  ברקן בהשתתפות  נציג המשרד להגנת  ...9וליתן ביקורות במפעל אביג ומצבעת טקסטיל מ
 מחוז מרכז מר אמנון מדרי9 הסביבה

..9. 

 .949 במטשים של אזורי התעשייה ברקן ואריאל מערב9 המתקנים פועלים באופן תקיןביקורות 
  

 חומרים מסוכנים
 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס

 .79 אריאל מערב במסגרת טיפול בבקשה להיתר רעליםבאזור התעשייה  במטלו ביקורת במפעל
ביקורות בעסקי בקעת הירדן : מפעל פי9וי9רן9 , מתקן להכלרת קולחי בקעת הירדן, מחסני חומרי הדברה 

 משביר לחקלאי, עמיר והגרעין9 פיקוח על חומ"ס9
4.9. 

 .99. 9 פיקוח על חומ"ס9מתתיהובבריכות שחיה בישוב ביקורת 

 אירועים סביבתיים וחומ"ס
9 לא הובחן הבוקר המוקדמותטיפול בתלונת תושבת הישוב על מטרדי ריח קשה בשעות  -סיור בישוב ברקן

 הריח ומקורו9 הטיפול ימשך9
949. 

 איכות אויר
טלי ניטור אויר בישוב נילי ממחצבת נטוף )שפיר( באמצעות תחנת לניטור אבק מרחף עדין בישוב וחיבור דיגי

 המסמך9בהמשך  ספטמבר9 גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש לאיגוד
 שוטף

9 הדו"ח פורסם 7..9-אוגוסט נת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודשממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכ
 ניטורית9האיגוד ובאתר  באתר

9.9. 
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 מחצבות 
 .949 ית9ביקור פורסם באתר ניטורה9 דו"ח ביקורת במחצבת כוכב השחר

 .99. באתר ניטורית9 דוחות הביקורים פורסמו9 ביקורות במחצבת "נטוף" ובאתר פיתוח ובניה במודיעין עילית
 .49. ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה9 דו"ח הביקור פורסם באתר ניטורית

 אנרגיה מתחדשת

 שוטף מהלכים לצו חשמל מביוגז 

 ורעש קרינה
 .999 רעש שנגרם מפעולת מסגדים בכפר קסם9  :מדידת רעש בבית פרטי בישוב אורנית

 .9.. מדידת קרינה אוניברסיטה אריאל

 מניעת מזיקים

 .99 פגישה וסיור לחימה בלישמניה מטה בנימין כפר אדומים וענתות מחוז משרד מטה בנימין
 .9. ניטור יתושים שבי שומרון

 .9.. םניטור לול גלבוע קדומי

 חינוך סביבתי
בקעת מ9א9 , 7..49.99 בקעת הירדן יסיור עם חוי אייל מנהלת מתנ"ס בנושא פעילות מנהיגות נוער ירוקה ביישוב

 הירדן
 7..99.99 סיור עם ליאורה ניצן ב: שערי תקוה, צופים וקרני שומרון

 7..9.99.. מפגש רכזים חינוך ארצי בנושא חינוך לקיימות בבי"ס תוכנית השרים
, מ9א9 7..79.99. מפגש עם צוות מדעים בבי"ס עומר בנושא הסמכה לבי"ס ירוק מתמיד

 שומרון
, מ9מץ מטה 7..9.9.99 הנחיית לשילוב חינוך לקיימות בבי"ס -בי"ס בנים שילה

 בנימין
, מ9מ9 בית 7..999.99 רפעילות בגנים ופעילות קבוצת מנהיגות ירוקה לנוע -4..9ביצוע קול קורא חינוך  -ביקור בבית אל

 אל
, מודיעין 7..999.99 4..9ל קורא ינוך לקיימות בנושא מצב ביצוע קורכזת תוכניות ח -פגישה עם איריס פיין

 עילית
, מ9מ9 קרני 7..9.9.99 יום הניקיון הבינלאומי בקרני שומרון

 שומרון
, מ9מ9  בית 7..4.9.99 וערמנהיגות נוער ירוקה בבית אריה פגישה עם אורנה ספיר מנהלת מחלקת נ

 אריה

 פניות ציבור

 בברקן הבית בקרבת זורמים שפכים
 שפע 'למח הועבר

 טופל .שומרון .א.במ

 בריאות לבעיות שגורםבשערי תקוה  בית קרבת שנאי

 בנוגע מידעהועבר 

למזכיר  מחשמל לקרינה
 ולמתלוננת הישוב

 בכרם אביה מצרעות עקיצות

 מרפאות לטיפול הועבר

 בנימין ומטה ןטלמו

 תשתיות 'מח ולטיפול

 בחשמונאים פרטית בבריכה כלור מכלי אוסף
 הנחיות לרשות ניתנו

 התושב מול לבצוע

 באורנית אויר לזיהום ורםג לאורנית קרוב הרשות בשטחי פסולת מ קבוע שריפה אתר
 'יח לטיפול ברעהו

 האזרחי במנהל הפקוח

 חזי לבדיקת עברהו בגבעת זאב האסייתי הנמר יתוש התפרצות
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 בברקן התושבים לבתי החודרים רעים ריחות

 במקום רוביק בוצע

9נעשות בדיקות לזיהוי 
גורם המזרים שפכים 

9 נערכו עוד שני אסורים 
 בשעותגם  רותוביק 

 ריח רגשוה ולא הלילה

 ג"רט לטיפול הופנו בשילה סלע שפני בעיית

 
 
 
 
 
 
 

 4102 ספטמברממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 
 

 
 

 מק"ג/מ"קPM10 (051  .)לא נמדדו חריגות מהתקן היממתי לאבק מרחף עדין  ספטמברבחודש  :הערה לגרף
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 4102 -אוגוסטדו"ח חודשי: פיקוח על שפכי מפעלי אזה"ת ברקן בחודש 
 

מפעלים. בטבלה להלן  08שפכים של  אוגוסטמסגרת פיקוח על שפכי מפעלי אזור התעשייה ברקן נבדקו בחודש ב .0
 שפכי המפעלים )הריכוזים במג"ל( מרוכזים נתוני בדיקת

 

 
 

 : לטבלה הערות
 

 מג'/ל'.   0111 -מג'/ל' לשאר המפעלים  01למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא  TSSתקן  -
 מג/ל'.  4111 -מג"ל' לשאר המפעלים  511למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא  CODתקן  -
 לא נערכה בדיקת המזהם. -

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

 הבדיקות בוצעו במעבדת אילנית.     -
 
 בלבד התגלתה חריגה נמוכה  VIPט בשפכי מכבסת מפעלים ששפכיהם נבדקו בחודש אוגוס 81בין   מסקנות: .4

 בריכוז של כלורידים )ראה הטבלה(. בעלי המכבסה הותרו על כך.  
 

 
 , רכז תעשיות וחומ"ס.ר וסילי רודסקיד" : הכין                                             

 תאריך המפעל
 הדיגום

pH COD TSS שמן 
 מינרלי

 שמן
 כללי

Cl Cr Cu Al Zn 3SO  סול
 פיד

 10 אביג
40 

8.2 
8.8 

- 
- 

01 
7 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.4 
1.0 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 12 מוליתן
40 

8.6 
8.6 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

011 
461 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

041 
001 

ND 
ND 

 - - - - - ND - - - - - 8.6 02 אור ברקן
 אם.סי.אי

 
01 
40 

8.8 
8.0 

- 
- 

40 
47 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

41 
44 

- 
- 

081 
041 

- 
- 

 - - - - - 1.0 - - 08 - - 7.0 01 אנרקון
 - - - - - - - 77 - - 0811 7.4 40 אחווה

 - - - - - - - - - - 0611 6.2 40 ביצי כפר
סלטי 
   4118שמיר 

12 
40 

7.0 
8.6 

4111 
0611 

- 
- 

- 
- 

74 
71 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 - - - - - - - - - - 4011 8.8 40 תבואות בר
 - - - - - - - 61 - - 0611 7.4 10 אנטקוביץ

 - - - - - - - 88 - 401 0066 8.7 42 שרל 
איילת 

 ברקן
42 - - - 07 - - - - - - - - 

 - - - - - - - - 00 011 601 8.8 42 ויקטוקור
 - - - - - - 241 - - 021 0711 8.8 06 וור-טופ

 - - - - - - - - 04 78 661 8.6 42 אבגול
 - - - - - - - - 06 - - 7.6 00 כתר
ס דפו

 גוונים
00 7.0 261 68 - - - - - - - - - 

מכבסת 
VIP 

11 7.0 0811 211 - - 251 - - - - - - 

 911/ 1-71 - התקנים
4111 

/41 
7111 

41 711 341 1.9 7.1 49 4 911 7.1 


