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 8201  ינואר חודשבסיכום פעילות 

 
 

  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 15.1.18 הכנת מסמך "תנאים לקליטת מפעלים בא.ת. מבוא חורון " 

 23.1 יעל מייזל ] מ. תחום תיכנון[  –בועדת המדע בכנסת בענין אנרגיות מתחדשות 

 25.1 ם פרויקטים סביבתיים במו"פ מזרח עם ד"ר קובי אנקר תיאו

שיקום  –ם ולת. הרכבת בירושלים -סיור צוותים למנהלת הקו המהיר של הרכבת לי

 סביבתי 

30.1 

 שוטף איתור , מיפוי וטיפול במפגעי שריפות מאתרי פסולת פלסטינאים 

  כנסים / השתלמויות  

 22.1 חם , עירית אום אל פא פורום מנהלים

 23.1 בהשתתפות השר  להגה"ס אזכרה לרון נחמן ז"ל 

 24.1 , עם ניצן בקבוץ מעברות בנושא מטרדים חוצי גבולות של רט"ג  מפגש צוותי ניטור סביבתי

  דיונים/ סיורים  

דיון במנהא"ז אצל נטליה בנושא הקמת מט"ש עפרה בעקבות מתן תוקף ] מועצה , ישוב , 

 איגוד ומנהא"ז[ 
14.1 

פגישה בתכנית אב ביוב מ.א. בקעת הירדן: פגישה במ.א. בקעת הירדן תוכנית אב לשפכים 

 ] ראש המועצה , הנהלה ואנחנו[ + חוקי עזר מבני ציבור ושצ"פ
16.1 

 15.1 "פיקוח  מטרדים חוצי גבולות " עם ניצן ] א"ע יהודה[ ואלי דרור מרט"ג 

 21.1 טיפול בפסולת בניין בעמנואל פגישה עם יזמים הקמת תחנת מעבר ומפעל

 16.1 קידום תוכנית המתקן בעמנואל ומסמך סביבתי  –י.ע. עם שרון קטקו מיוניברב 

 17.1 חזי( שריפות מפלסטינאים ) -פגישה עם מנהלת א.ת. ברקן והמנהל 

איכות הסביבה  המחוזמנהל  -בני אלבז+גידי מזור-בה קמ"ט איכות הסבידיון וסיור: 

 בנושא משרפות בלתי חוקיות -איכה"ס   -+איצ'ה
18.1 

 21.1 בעמנואלמתקן טיפול בפסולת בנין הקמת  בענין –חב' מטמנור 

 23.1 י.ע. עם השר אלקין בעירית אריאל 

 25.1 ויעל  עם ראש המועצה והמהנדס אדריכל 120תבע חלקה  -עם חב' אורבניק אלקנה: 

תכנון מערך אצירה לפסולת אריזות ) לאחר סקר מערך טיפול בפסולת ומ.א. בקעת הירדן: 

חברת שחף ( דויד אלחייני ראש המועצה ,אוריאל בן חיים ) מועצות אזוריות( איצה, חזי  ) 

איכות הסביבה( חברת שחף ) סקר( משה הכרמי . חגי יהודה מנהל האגף לשרותים 

28.1 
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 עירוניים

 28.1 אפרייםלמעלה של טביב פגישה מקדימה בנושא העתקת הפעילות 

 28.1 יון במחוז עם טביב לגבי תוכניות אקו מדיקל 

  תיכנון סביבתי 

 3.1 תחנות דלק ביו"ש 53/1השתתפות במועצת התכנון העליונה תוכנית מתאר אזורית 

 3.1 של מת"ע תלהתיישבומשנה  תבוועדהשתתפות 

 4.1 בדיקת מסמך סביבתי מתקן פסולת עמנואל

 7.1 7.1.18-28.1.18עלת מגרסה בבית אריה מתן היתר בתנאים להפ

 7.1 פגישה במועצה מקומית אלקנה בנושא הצבת מגרסה

 18.1 א"ת אריאל מערב 16/11/ת130לתוכנית  תהתייחסו

 21.1 21.1.18-25.1.18גבעת זאב  51היתר בתנאים למגרסה באגן האילות 

 23.1 השתתפות בכנס אנרגיה מתחדשת בכנסת

 24.1 22.1.18-12.2.18גרסה בעופרים אישור בתנאים למ

 24.1 24.1.18-24.3.18אישור בתנאים להפעלת מגרסה בעמיחי 

 25.1 פגישה במועצה מקומית אלקנה נציגי מועצה + חברת אורבניקס בנוגע להקמת שכונה

 29.1 מחוז מרכז –השתתפות בפורום מתכנני יחידות סביבית 

  שפכים 

 במהלך כל החודש איבה חורשים בעקבות גשמים ברוכיםטיפול ניקוי ושיקום תחנת ש

 22.1 סיור בקו סניקה נחל קנה  חורשים ניר אליהו אחרי הגשמים

  פסולת מוצקה ומחזור  

 17.1 10.1 בתחנת מעבר פסגות בקורת 

 2,9,18,25.1 פקוח בטובלן וקומפוסט משואהו בקורת 

 9,18,25.1 אור ומפוסטסיור פיקוח ק

 28.1 ן סקר מערך איסוף פסולת מ.א. בקעת הירדןפגישה דיו

  תעשיה ורישוי עסקים 

 1.;24, 10.1 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 31.1, 21.1 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

יגי המ' להגנה"ס מחוז בפיילוט לגזיפיקציה באזה"ת מבוא חורון בהשתתפות נצביקורת 

 בתנאים סביבתיים. הדיגום אושר. לדיגום בארובת הפיילוטירושלים: טיפול בבקשה 

2.1 

 8.1  . הדו"ח פורסם בניטורית ובאתר האיגוד.2017הכנת דו"ח שנתי לרישוי עסקים בשנת 

במפעל אלפנט לייצור רהטים בפארק תעשיות שח"ק במסגרת טיפול בבקשה ביקורת 

 עסק. הבקשה אושרה בתנאים סביבתייםלרישוי ה

9.1 

 21.1 במרכז סמינרים בקיבוץ נערן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. הטיפול נמשךביקורת 
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ביקורת במפעל רשת פוטון בעיר לייצור רהיטים באזור התעשייה ברקן במסגרת טיפול 

 בבקשה לרישוי העסק. הבקשה אושרה בתנאים סביבתיים

15.1 

בהשתתפות פקח האיגוד מר עזיאל לופז ופקח  סקים באזור התעשייה מתתיהועוי סיור מיפ

 מוא"ז מטה בנימים מר אשר בן זקן. עודכנה רשמת עסקים הפועלים באזור התעשייה.

16.1 

ביקורות במפעלי אזה"ת ברקן )אבגול, מוליתן, זלצר( בהשתתפות נציגת המ' להגנה"ס גב' 

 רישוי העסקים. הטיפול נמשךמאיה וינשטיין: טיפול בבקשות ל

22.1 

ביקורת במפעל טופ' פליי ישראל בפארק תעשיות אריאל מערב במסגרת טיפול בבקשה 

 . הבקשה אושרה.לרישוי העסק

22.1 

  שפכי תעשיה 

 15.1 ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פועל באופן תקין. 

 10.1 יין גורמת למטרד של ריח. ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן עד

באזה"ת עלי זהב בהשתתפות נציגי  מכבסת ג'ינסים -נגב שרותי טקסטילביקורת במפעל 

.  , פיקוח על שפכי תעשיהמוא"ז שומרון מר רוני חורי, מר יהונתן לנגה ומר מאיר בן שלום

יכות הסביבה דו"ח הביקורת נשלח לרשות מקומית, למחוז מרכז המ' להגנה"ס וקמ"ט א

 במנהל האזרחי 

17.1 

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

(  4ופצאל  2, פצאל 2, עטרה 1עטרה  ) בקידוחי מים של מקורות בבקעת הירדן ביקורות 

 פיקוח על חומ"ס.  בהשתתפות נציגי חב' מקורות.

4.1 

 11.1 , פיקוח על חומ"סקלים בפארק תעשיות אריאלשחר כימיביקורת במפעל 

מכבסת ג'ינסים באזה"ת עלי זהב בהשתתפות נציגי  -ביקורת במפעל נגב שרותי טקסטיל

מוא"ז שומרון מר רוני חורי, מר יהונתן לנגה ומר מאיר בן שלום. פיקוח על החומרים 

להגנה"ס וקמ"ט המסוכנים . דו"ח הביקורת נשלח לרשות מקומית, למחוז מרכז המ' 

 איכות הסביבה במנהל האזרחי

17.1 

 24.1 , פיקוח על חומ"ס.במפעל כמיארט בפארק תעשיות אריאלביקורות 

פעולת תחנת מעבר לפסולת  הרחבת –השתתפות בישיבה במשרד להגנה"ס מחוז מרכז 

 חומ"ס של אקו מדיקל באזה"ת מעלה אפרים.

28.1 

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, תרגילים

ובמשך כל החודש טיפול מול קמ"ט  1.1.18שריפה במזבלה מול חרס ליד ברקן החל מ 

 איכות סביבה וקצינת תשתיות מת"ק אפריים

1.1.-31.1 

דווח מוקד מחוז ואלפי  -ונית למכשול קו  בצד של קלקיליהפריצת ביוב בקו אלפי מנשה צפ

 משה

22.1 

 לסמיר שריפה בתחנת מעבר ארם דווח של יעל הועבר דווח

 

23.1 
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  איכות אויר                    

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

 בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד.

תחנה לניטור אבק בישוב 

נילי לא פועלת עקב תקלה 

 במד האבק .

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

 הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובניטורית.. 2017
24.1 

  מחצבות  

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

 באתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עילית, ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר

 ותדוחות הביקור ות פקח האיגוד מר עוזיאל לופז.ובמחצבת הנסון נחל רבה בהשתתפ

 פורסמו באתר ניטורית.

29.1 

  פיקוח סביבתי

 1.1 פיקוח שריפות באתר בנייה קרני שומרון

 2.1 4כ "פיקוח מוסכים אריאל סה

 31.1, 18.1, 3.1 ברסיטהפיקוח מגרסה גבעת האוני

 21.1, 3.1 אגן האיילות פיקוח מגרסה גבעת זאב

 21.1, 3.1 גרסה עופריםפיקוח מ

 4.1 2מבוא חורון  3-פיקוח מוסכים מתתיהו

 31.1, 21.1, 7.1 הצבת מגרסה באלקנה

 9.1 פגישה לשינוי מיקום מגרסה בעופרים

 9.1 קרנ"ש,  מעל"ש, אלפי מנשה, אלקנה -פיקוח מוסכים 

 18.1, 10.1 בירה-פיקוח תחנת מעבר פסגות/אל

 11.1 1-גדודנתיב ה 2-פיקוח מוסכים כפ"א

 31.1, 11.1 אריאל ,5008מגרש פיקוח מגרסה 

 14.1 מיקום מגרסה בבית אריה עם היזם

 15.1 אל, עפרה, כוכב יעקב-כפ"ת, בית -פיקוח מוסכים 

 16.1 עם רישוי עסקים מ.א. מטה בנימין ביקור א.ת. מתתיהו

 17.1 בעקבות שריפה באס"פ חארס פגישה במנהלת א.ת. ברקן

 18.1 וסך קודמים וקרני שומרוןפיקוח מ

 22.1 פיקוח מגרסה כרם רעים

 22.1 פיקוח מגרסה עלי זהב/לשם

 23.1 פגישה למיקום מגרסה בעמיחי עם היזם

 24.1 )בעקבות תלונות( ביקור באס"פ חארס

 29.1 סיור מחצבות עם וסילי

  חינוך סביבתי וקהילה 

 3.1טה בנימין, מ פגישת היכרות בבית הספר נחל בנימין בנים
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 9.1 2017פגישה עם עמותת מן השדה בנושא חקר חיות הבר לקראת קול קורא 

 9.1שומרון,  הנחיית קומונרית סניף בנ"ע לשם בפרויקט סניף ירוק

 10.1 ביקור ביח"ס רעננה

 18.1שומרון,  הרצאה ופעילות בנושא סניף ירוק למדריכי סניף בנ"ע בלשם

 23.1 , שילוב פעילות שימוש חוזר בעץ במוסדות חינוך ובקהילהפגישה עם אדן מחזור עץ

 -פגישה עם עמותת מתגלים בנושא פעילות עם סטודנטים בנושא קיימות עם יאיר גנץ

 קק"ל. -מתגלים, מיכל אלקלעי
23.1 

 25.1 פרידה מליאורה ניצן רכזת חינוך במחוז מרכז

 30.1 סיור מקצועי בקו המהיר לירושלים

וחבית בקהילה ובמוסדות החינוך בנושא שמירה על איכות הסביבה והניקיון פעילות ר

 בעמנואל
 31.1עמנואל, 

 שוטף 2015תמיכה ברשויות בהגשת דרישות תשלום לקול קורא 

  פניות ציבור 

  
 8תלונות מרבבה לאורך כל החודש על זיהום אויר משריפות פלסטינאים. מתוכם  36

 תלונות חוזרות של תושבים
 הועבר לטיפול המנהא"ז

נשלחו לרשות הנחיות בנושא  התושב פנה פעמיים  –ארובת קמין מזהמת באלפי מנשה 
ארובות קמין ומאחר ולדברי 

התושב הנושא לא טופל 
נשלחו הוראות ממנכ"ל 

 האיגוד
רכז תעשיות ביקר במקום  פועל ללא רשיון וגורם לסכנה לסביבה בעלי זהב -מפעל בסיכון

 ת לרשותושלח הנחיו
המגרסה בפקוח שלנו,  מגרסה מזהמת בבית אריה

מתבצעים על ידינו ביקורים 
במקום וניתנות הנחיות 

 בהתאם
ף הועבר לטיפול הרשות בנוס המשך שריפת פסולת בנייה באתר בניה בשילה

 -לביקור מפקח סביבה 
ירו אש בכדי עפועלים הב

 להתחמם
אות בדיקת התקבלו תוצ בדיקות רעש מגן ילדים באורנית

 רעש בבדיקה מול מ. הגנה"ס
 טופל מול מח' הנדסה ברשות ביוב הנשפך לגן ילדים בישוב בית אריה 

 
 

 
 
 


