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 8201 ספטמבר חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף  הכנת מסמך מחליטים בעניין מטרדים יו"ש 

 3.9 דיון בענין תביעה כנגד הקאנטרי באריאל

 שוטף יבה ביו"ש הכנת תכנית לפעילות משותפת ] פלסט' ישראלית[ בנושאי סב

 6.9 רשויות  עם אסף חרמון  –סיוע בהכנת תיקי חרום 

 שוטף  ועדות תכנון מת"ע 

  2017הצגת ואישור דו"ח כספי מליאה: 

 ישור תיקון מסמך סדרי עדיפויות מטרדים א      .2

 צעת מחליטים לטיפול במפגעי סביבה יו"ש ה –ידכון ע      .3

 ם חדש ישור הסכא –דוברות       .4

 לופז ] מפקח[ עוזיאל –תואר שני[  ]  ישור לימודיםא      .5

17.9 

  כנסים / השתלמויות  

 17.9 השתלמות בנושא של שפכיי תעשייה שנערכה ע"י המשרד להגנת הסביבה

 3.9 השתלמות צוות ביפו 

  דיונים/ סיורים  

 2.9 שת"פ , ד"ר י. אנקר  –י.ע. פרויקטים עם מו"פ מזרח 

 4.9 יון עם נציגי רגבים בענין מט"ש בית חורון ד

  4.9 וסיור / גוש שילה מיזם טיפול בגלי אבן למניית התפשטות מחלת הלשמנייה

תקציב לפעולות לשמנייה , שדרוג משרדים, בחירות ירוקות דיון עם אבי מנכל אריאל: 

 ודיווח איכות אוויר

4.9 

 5.9 פ מזרח סיור עם דיאנה קראוף מג'נבה , דיון במו"

 6.9 שילה  המנהא"ז בנושא עבודות מסלעות  כרמיקמ"ט חקלאות מסיור עם 

 13.9 תכנית שת"פ אזורי  –עם לשכת המסחר יו"ש ] אבי צימרמן[ , פרופ' גלן מקרן מילקן 

 13.9 מערך פסולת -אצל אבי נעים בבית אריה

 28.9 סיור מפגעים נחל שילה 

  תיכנון סביבתי 

 2.9 2.9.18-2.10.18אים למגרסה נידית בית אריה אישור בתנ
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 2.9 חברת הר כביר -סיור במסלעה באיתמר

 4.9 מצפה יריחו 1012מתן היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 20.9 25.9.18-25.10.18אישור בתנאים להצבת מגרסה בנעלה 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 5,13,20.9 סיור פקוח בטובלן קומפוסט משואה קומפוסט אור

 5.9 איסוף פסולת אלקטרונית מחצר האיגוד

  

  תעשיה ורישוי עסקים 

 20.9, 13.9 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 26.9, 5.9 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

  

  שפכי תעשיה 

. תוצאות בדיקת שפכי המתקן פועל באופן תקיןביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. 

 המתקן בהמשך הדו"ח.

16.9 

 13.9  .גרמה לריחפעולת המתקן ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. 

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 4.9 חומ"ס פיקוח על , ריאקטיב בפארק תעשיות שח"קמפעל ת בוביקור

  

 חרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

 4.9 השתתפות בתרגיל חרום באוניברסיטת אריאל

 9.9  7סתימה בקו נחל קנה מנהול מס 

 9.9 סתימה בקו מחבר יקיר נחל קנה במעלה הצינור

 9.9 סתימות בקו מחבר מעלה שומרון/גינות שומרון נחל קנה 2

  איכות אויר                    

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

בהמשך  ספטמברגרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש  בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד.

 המסמך.

 שוטף
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  מחצבות 

 26.9 ביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביקורת פורסם באתר ניטורית.

. אתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עיליתוב צבת נטוף חב' שפירביקורות במח

  דוחות הביקורות פורסמו באתר ניטורית

13.9 

 16.9 באתר ניטורית םביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. דו"ח הביקורת פורס

  מניעת מזיקים

 16-17.9 ניטור זבוב חול בשילה ושבות רחל

  חינוך סביבתי וקהילה 

 5.9 2018הסברה לרכזי חינוך לקראת פרסום קול קורא מפגש 

 , עמנואל16.9 2017)הארכה( וקול קורא  2016הערכות לביצוע קול קורא  פגישת 

 , קדומים17.9 2017פגישת הערכות לביצוע קול קורא 

  פניות ציבור 

 ביוב הזורם לשמורת הטבע ללא תיקון באחריות המועצה המקומית בית אריה עופרים
ה לטיפול תהופנהתלונה 

 הרשות שתיקנה את התקלה

 שייך לא.ע. יהודה אבק ממיקרופייל בגבעת החרסינה 
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 8201 ספטמברממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 
 

                        לאבק מרחף חריגות מערך הסביבה היממתינמדדו לא  ספטמברבחודש 
 (קמק"ג/מ" 130) PM10עדין 
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 ביציאה  קולחיןבדיקות שפכים בכניסה למט"ש ברקן ו

 2018ממנו שבוצעו בחודש ספטמבר 
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