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 2020 ינואר חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף  הנחיות לקמיני עץ 

 13.1, 2.1 ישיבות צוות 

  ;שוטף ועדות תכנון יו"ש 

 15.1 דירקטוריון קולחי השומרון 

 21.1 מתכננים  יום עיון באיגוד  למהנדסי רשויות ,

 שוטף  הכנת דו"ח שנתי 

  כנסים / השתלמויות  

 21.1 השתתפות בכנס בונים על עתיד ירוק

 16.1 כנס שנתי פסולת בחיריה חזי

 14.1 בכפר סבא, שלוה greentenכנס 

 30.1, 16.1, 5.1' 2.1 הוראת בריאות הסביבה 

 7.1 , ת"א 2050כנס סביבה 

  דיונים/ סיורים  

 7.1 חזי -ר רכזי פסולת במפעלי פסולת בירושלים ופרויקט קומפוסט עירוני בירושליםסיו

 1.1.20 הצעה למערך טיפול בשפכים  –י.ע. עמית אורן 

 6.1 הסדרת מגרסה  –סיבוני / בן עמי י.ע. 

 8.1 הסדרת נפה   –י.ע. לנגרמן 

 15.1 ועדת אכ"ס אורנית 

 15.1 יאום ציפיות ת –י.ע. מתכננים א.ת. שער השומרון 

 19.1 שריפות, קומפוסטאור משואה   -ועדת אכ"ס בקעת הירדן : 

 20.1 הקמת מפעל מחזור פלסטיק ושמנים משומשים -י.ע. ייזמים 

 20.1 עודפי עפר -בא.ת. מתתיהו עם אסף דטנר יעל ועוזיאל )לירון( 

 22.1 חובות -גזבר שערי תקוה קולחי השומרון : 

 23.1 הסדרי תשלומים  –: באיגוד דרום השרון המזרחי קולחי השומרון

 23.1 מענק והנחיות -  -י.ע. תחנת מעבר קרני שומרון / איל משה 

מפוי א.ת. וסכנה  -חיים כץ ושרון שגיא  -ארבל ומירי מחב' אקולוג עם רשות המים י.ע. 

 למי התהום

28.1 
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 29.1 קעות מטופלותפתרון השבה קר -קומפוסט אור במ. הגה"ס , ירושלים : 

 29.1 יעוץ. –י.ע. מושיקו / תברואן ג. זאב 

  תיכנון סביבתי 

 1.1 השתתפות בועדת משנה להתישבות מנא"ז

 30.1, 8.1 שלב ו' -בדיקת מסלעות לשם

 14.1 פגישה במחוז מרכז מתקן טיפול בקרקעות מזוהמות

 15.1 חברת מינעד -פגישה בנושא א"ת שער שומרון

 21.1 "בונים על עתיד ירוק" באיגוד יום עיון

 23.1 א"ת אריאל מערב 33+33Aהיתר בניה מגרש 

 29.1 מצפה יריחו 358היתר בניה פרט ראדון מגרש 

  שפכים 

 שוטף טיפול בתחנת שאיבה בעקבות גשמים ברוכיםקולחי השומרון: 

 "  הערכות להתקנת מד ספיקה בקו נחל קנה

 6.1 אורנית עוזיאל וחזי-נחל קנה  עמנואלסיור פקוח ובקרה קו ראשי  

  פסולת מוצקה ומחזור  

 ,2,15,22,27 אור . סיור פקוח בטובלן קומפוסט משואה ק

 26,27.1 סקר ריח בישובי בקעת הירדן הסמוכים לאתרי קומפוסט

  

  תעשיה ורישוי עסקים 

 29.1, 12.1 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 27.1, 15.1 קורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפריםבי

 27.1 פיקוח על העסק באתר גריטה אימן איטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים, ביקורת 

 15.1 באזה"ת מעלה אפרים,  הירדןביקורת בבית דפוס שושנת 

לרישיון עסק. יפול בבקשה א. ב. פ הנדסת כימיה ואוורור בע"מ במסגרת טביקורת במפעל 

 .הטיפול נמשך

8.1 

ר גלעד שלו מביקורת במפעל קופן פבריקס באזה"ת ברקן בהשתתפות נציג המ. להגנה"ס 

 05.01.2021במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. אושר היתר זמני עד 

2.1 

 7.1 באזה"ת ברקן, פיקוח על התעשייה המזהמת   MTIביקורת במפעל 

 5.1 2019תי לרישוי עסקים בשנת הכנת דו"ח שנ

 7.1 2019הכנת דו"ח מסכם של שנת 

 14.1 ברקן, פיקוח על תעשייה המזהמת התעשייהביקורת במפעל ספרי מטל באזור 

 16.1 ביקורת במפעל קראוס תעשיות בע"מ בפארק תעשיות אריאל, טיפול בחידוש היתר זמני

 22.1 תפות נציגי העירייה. פיקוח על עסקיםמודיעין עילית בהשתמלאכה -סיור באזור תעשייה

 26.1 ביקורות במפעלים טיירק וריאקטיב בפארק תעשיות שח"ק, פיקוח על תעשייה
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 28.1 .ביקור במפעל בטון הגיא באזה"ת עמנואל, פיקוח 

  

  שפכי תעשיה 

 9.1 . המתקן פועל באופן תקיןביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. 

 12.1  .גרמה לריחפעולת המתקן ק תעשיות אריאל. ביקור במט"ש פאר

 6.1 דיון עם אדריכל מפעל כרמית באזור התעשייה ברקן: תכנית סניטרית של המפעל-פגישה

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 2.1 "סרקן, פיקוח על חומביקורת במפעל גרציק שי באזור התעשייה ב

 6.1 במפעל שחר כימיקלים בפארק תעשיות אריאל, פיקוח על חומ"ס.ביקורת 

 12.1 במפעל כמיארט בפארק תעשיות אריאל, פיקוח על חומ"ס.ביקורת 

  

  איכות אויר                    

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

 . עקב תקלה במד אבק תחנת הניטור לא פעלה בחודש ינוארוב וחיבור דיגיטלי לאיגודביש
 שוטף

פורסם באתר ואיכות אויר ביו"ש  דוחות ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת 

 .האיגוד ובאתר ניטורית
 שוטף

 29.1 השתתפות בדיגום בארובת מפעל אספלט הנסון נחל רבה

  רעש וקרינה 

  כיול מכשירי קרינה במעבדה

  מחצבות 

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

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

  באתר ניטורית מות פורסוהביקור דוחות

22.1 

באתר  םדו"ח הביקורת פורססביבתי. ניטור אבק ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. 

 .ניטורית

29.1 

  פיקוח סביבתי

 2.1 אריאל -איתור מגרסה ללא היתר

 6.1 קו שפכים  /סיור נחל קנה

 26.1, 7.1 אלפי מנשה, עמת. -פיקוח מגרסה

 26.1, 7.1 1אלפי מנשה, מאח -פיקוח מגרסה

 23.1, 7.1 אריאל, טופ הנגב -פיקוח מגרסה

 23.1, 7.1 אריאל, בן עמי -פיקוח מגרסה
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 8.1 לשם  -בדיקת מסלעה

 9.1 פיקוח סביבתי א.ת. מעלה אפרים

 9.1 סיור קומפוסט אור

 27.1, 12.1 שילה -פיקוח מגרסה

 12.1 דולב -פיקוח מגרסה

 26.1, 13.1 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 15.1 חיננית -פיקוח מגרסה

 15.1 שקד -פיקוח מגרסה

 20.1 א.ת. אריאל מערב  -א היתראיתור מגרסה לל

 20.1 מתתיהו -פגישה בנושא שפיכת עודפי עפר

 22.1 עץ אפרים  -פגישה להצבת מגרסה

 27.1 בירה-פסגות/אל -פיקוח תחנת מעבר

 28.1 בטון הגיא, עמנואל -פיקוח מפעל

 30.1 דולב -איתור שפיכת עודפי עפר

 30.1 שבי שומרון -בדיקת מסלעה

  םמניעת מזיקי

  

 שוטף הנחיות הדברה / תיאום עבודות לישמניה 

  חינוך סביבתי וקהילה 

 1.1 מפגש רכזים ארצי בנושא עידוד שימוש בכלים רב פעמיים והערכות לסמינר רכזי חינוך

פגישה עם אריאל ניסן מנהל מח' חינוך וחוי אייל מנהלת המתנ"ס, בנושא הגשת הנחייה 

ון הלאומי והערכות לביצוע קול קורא חינוך סביבתי תלת למילוי קול קורא יום הניקי

 שנתי.

 בקעת הירדןמ.א. , 5.1

 , מ.א. שומרון6.1 2017הצגת ביצוע פרויט קהילתי במסגרת קול קורא חינוך סביבתי  -סיור בשבי שומרון

ג, קול קורא חינוך סביבתי  ישובים בנושא קידום ביצוע פרק פגישה עם אלה ויינברג ממח'

 שנתי תלת
 , מ.א. שומרון7.1

פגישה עם אורלי מנהלת מח' חינוך הגשת הנחייה למילוי קול קורא יום הניקיון הלאומי 

 והערכות לביצוע קול קורא חינוך סביבתי תלת שנתי.
 , אלפי מנשה8.1

פגישה עם חדוה מנהלת מח' חינוך ואסתי מנהלת המתנ"ס בנושא הגשת הנחייה למילוי 

יון הלאומי והערכות לביצוע קול קורא חינוך סביבתי תלת שנתי קול קורא יום הניק

 )הארכה(. 2017והמשך פעילות בקהילה פרק ג, קול קורא 
 , קדומים9.1

 הצגת ביצוע פרויקט קהילתי שבוצע בקדומים עם מנהל מח' הנוער במתנ"ס.

 20.1 פגישה עם מיכל אלקלעי מקק"ל בנושא שיתוף פעולה של האיגוד עם קק"ל

 23.1 מפגש רכזי חינוך מחוז מרכז ב"עם הטבע" גן יבנה

פגישת הערכות לפעילות ט"ו בשבט לקהילת מעלה אפרים יחד עם נורית מנהלת מח' 

חינוך, מנהל המתנ"ס, מחווה שומרון רט"ג, כפר סטודנטים קדמה, ישיבת ההסדר ומכינה 
 , מעלה אפרים28.1
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 קדם צבאית

ואודליה רכזת פרויקטים )מ"מ( בנושא ביצוע פרק ב, קול פגישה עם אריק מנהל מח' חינוך 

 2017קורא חינוך סביבתי תלת שנתי והמשך פעילות פרק ב במסגרת הארכת קול קורא 
 , עמנואל30.1

 שותף תמיכה ברשויות במקומיות בהגשת קול קורא יום הניקיון הלאומי

והערכות לביצוע קול  2017תמיכה ברשויות המקומיות בהגשת דוחות ביצוע קול קורא 

 קורא תלת שנתי
 שותף

 שותף הערכות ליום עיון "בונים על עתיד ירוק"

  פניות ציבור 

  
בטיפול קמ"ט תחבורה  משטחי אסבסט מפוזרים בבקעת הירדן

 במנהא"ז מול מע"צ 
 המתלוננת הופנתה לרשות  זיהום אויר כבד מקמינים באבני חפץ

הפניה הופנתה לרשות , פקח  ת לזיהום אויר כבד בגבעת זאבגורממשתלה שורפת פסולת וגזם ו
 ביקר במקום ונתן התראה

מנכ"ל האיגוד השיב  בבית ספר באריאל wifiובקשה לביטול אנטנות סלולריות 
 למתלוננת 

הועבר לטיפול הרשות  גלישת ביוב בצופים
שיצרה קשר עם המתלונן 

 וטיפלה בנושא
ש חזק ומטריד כנראה לבריכת שחיה של שכנים מתקן עם מנוע רב עוצמה משמע רע

 בצופים
רכז רעש ביקר אצל המתלונן 

 , המנוע לא פעל
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 9201 דצמברממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 
 

 

 
 

 מערך הסביבה היממתי חריגות 2ו נמדד דצמבר בימי אובךבחודש 
 .(מ"ק/מק"ג 130) PM10עדין  לאבק מרחף

 
 
 
 
 

 


