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 2015  אוקטובר חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף , ניהול אתר ניטוריתניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 חזי שוטף ריכוז וטיפול בהצעות מחיר ליסינג רכבים לאיגוד

 8.10.15 ארגון ציוד כוננות סביבה 

 11.10 הכנת מאמר לאקולוגיה וסביבה 

  כנסים / השתלמויות  

 27-28.10 חזי-סדנא למתקני קצה שיתוף משרד להגנת הסביבה ואיחוד אירופי

 12.10 חזי-יום עיון רכזי קרקע מזוהמת במחוז בתל אביב 

 14.10 ם -, אוניברסיטת יהוועידה השנתית למדע ולסביבה

 14.10 , ישוב אדם חנוכת החווה האקולוגית שיח השדה

  דיונים/ סיורים  

 6.10.15 סיור  מניעת לישמניה באבני חפץ 

 [ : ישיבה עם השר להגה"ס אבי גבאי ו ראשי הרשויות ] ירושלים
 5115.הצגת דו"ח מטרדים -  שיתוף  של  סביבה חוצה גבולות  החוסר במדיניות. 1          

 .הטיפול בפסולת ביו"ש. 5
 החקיקה הסביבתית ביו"ש :.3

חוק פסולת   חוק האסבסט,  חוק הקרינה הבלתי מייננת, חוק אוויר נקי,
 מפל"ס ]מרשם פליטות לסביבה[ -PRTR  אלקטרונית, חוק

אכיפה על הפלסטינאים : שפיכת פסולת בנין, הבערת פסולת ביתית, שריפת  .4
 כבלי חשמל ועוד

 האיגודים ביו"ש ע"י השר הקודם 5  בתקציבקיצוץ  .5
סירוב לתמוך בפרויקטים ביו"ש בגין אי -הקרן לשמירת שטחים פתוחים  .6

 תגמולים .  העברת

חידוש הסיוע  התרחבות במס' הישובים הנגועים  – לישמניה ] שושנת יריחו[ .7
 לישובים נגועים

 \ומרון(נושא גגות האסבסט מהבנייה של החברות המשכנות בעבר  )קרני ש .8
  [ סיוע בהסדרת ערבות יוניברבמתקן פל"א  לפסולת בעמנואל ] .9

 

7.10.15 

 8.10 פגישת היכרות ועבודה עם ח"כ שירן השכל 

 11.10 אחדות א.ת. אריאל מערב  –סיור באחווה 

עם  6נחל קנה בצמוד לכביש  פיקוח על תוואי קו הגז בצמוד לקו קולחי קביעת נוהל 

 נציגי הקבלן והמתכנן 

13.10 

 18.10, 13.10 אישור סיום עבודות שיקום אתר עודפי עפר של הרכבת בעופרים 

 20.10 י.ע. עם ניצן לוי וח"כ שירן השכל בנושאי מטרדים חוצי גבולות 

 22.10 מ. הגה"ס ישראל דנציגר באיגוד ןדיון  ל ביקור מנכ"
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  סביבתיתיכנון  

 6.10 בנוגע לגריסת בולדרים -סיור ופגישה באבני חפץ

 7.10 נופי פרת 77אישור פרט ראדון מגרש 

 18.10 מצפה יריחו 178אישור פרט ראדון מגרש 

 19.10 764היתר בניה פוטו ולטאי אורנית מגרש 

 19.10 פיקוח באתר גריסה לשם 

 20.10 היתר בניה למפעל דמיטה קדומים

 26.10 מצפה יריחו 170פרט ראדון מגרש אישור 

  שפכים 

 7,29.10 סיור בתחנת שאיבה נחל קנה

ישיבת תאום חמו אהרון קו גז אבי צייזל ואיגוד עבודות הקמת קו גז בצמוד לצינור ביוב 

 נחל קנה

12.10.15 

 29.10 21.10 עבודות הקמת קו גז סיור פיקוח

  פסולת מוצקה ומחזור  

 6,14,20,26.10 בטובלןסיור פקוח 

סיור פקוח בקומפוסט 

 אור
 6,26.10 

  תעשיה ורישוי עסקים 

 22.10, 12.10 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 27.10, 15.10 "אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפריםים "ביודיזל" ובמפעלביקורת 

טיפול בבקשה לרישוי העסק. נתנה באזור התעשייה ברקן במסגרת  זלצרביקור במפעל 

 חוות דעת בנושא ודרישות מוקדמות.

12.10 

 11.10 ביקור במפעל אחווה בפארק תעשיות אריאל

  שפכי תעשיה 

 8.10 אזה"ת ברקן תהשתתפות בפורום שפכי תעשיית ברקן שהתקיים במנהל

ניהול מערך הפיקוח על שפכי מפעלי אזה"ת ברקן: הוכן דו"ח הפיקוח של חודש 

 : הדו"ח בהמשך המסמך.אוקטובר שותכנית הפיקוח לחוד ספטמבר

8.10 

 13.10 אזור התעשייה ברקן במט"ש תביקור

 22.10 במט"ש פארק תעשיות אריאל תביקור

 11.10 ברקן.השתתפות בישיבה בנושא של פיקוח על שפכי מפעלי אזה"ת 

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.
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 28.10 , פיקוח על חומ"סאלפי מנשהבישוב ביקורת בבריכת שחיה 

ביקור במפעל ויקטוקור באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים. 

 ושר חידוש ההיתר.א

12.10 

טקסטיל האמה )י. ברום לשעבר( באזה"ת מעלה אפרים במסגרת טיפול ביקור במצבעת 

 בבקשה לקבלת היתר רעלים. אושר מתן ההיתר.

15.10 

ביקור במפעל ירוק לעד בפארק תעשיות בר און קדומים במסגרת טיפול בבקשה לחידוש 

 היתר רעלים. אושר חידוש ההיתר.

18.10 

ה"ת קרני שומרון במסגרת טיפול ביקורים במפעלים 'שראפוט ותבליני שמש באז

 בבקשות לחידוש היתרי רעלים. אושר חידוש ההיתרים.

18.10 

 27.10 בקעת הירדן. פיקוח על חומ"ס.בביקורת במפעל פי. וי. רן בקיבוץ נערן 

 27.10 ביקור במתקן להכלרת שפכים בבקעת הירדן. פיקוח על חומ"ס.

במושבים  נעמה ותומר. ביקור במחסן חומרי ביקור במחסני חומרי הדברה חב' "עמיר" 

הדברה "משביר לחקלאי" במושב תומר ובמחסן חומרי הדברה "הגרעין" במושב פצאל. 

 פיקוח על חומ"ס.

27.10 

 כוננות סביבה                                                

 שוטף  אירועים  2, כוננים  3

  איכות אויר 

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

 אוקטוברעדין בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד. גרף נתוני ניטור אבק מרחף עדין בחודש 

 בהמשך המסמך.

 שוטף

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

 הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובאתר ניטורית.. 2015 ספטמבר
8.10 

ביקור במפעל אליהו זלמן בפארק תעשיות אריאל במסגרת טיפול בתלונות עובדיה 

 מפעולת מט"ש הפארק. לא הבחנתי בריח בעת הביקור.מפעל  על מטרדי ריח שנגרמים ה
22.10 

ושלייסנר באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בתלונות עובדי מפעל   MTIבמפעלים  יםביקור

אלון. קבוצת ותרסיסי צבע מעבודות צביעה במפעל   MTIממפעל שלייסנר על מטרדי ריח

 בביקורים לא הבחנתי בריח חריג ובפליטת תרסיסי צבע.

19.10 ,22.10 

  מחצבות  

 15.10 ניטוריתרסם באתר וביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביקור פ

 25.10 ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. דו"ח הביקור פורסם באתר ניטורית.

. ובאתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עילית חב' שפירת במחצבת נטוף וביקור

 באתר ניטורית. מופורס יםהביקור דוחות

20.10 

  קרינה ורעש 

  כיול שנתי למכשירי ניטור קרינה
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  מזיקיםמניעת  

ישיבת תאום ניטור ובדיקת מקורות דגירת יתושים וזבובי חול באורנית בהשתתפות 
 צביקה למפלץ

21.10 

 21.10 ניטור יתושים והפצת תלונה על זרימת ביוב באזור התעשיה כפר קאסם מזרחית לישוב
 שוטף  פעולות להסדרת סילוק מצבורי סלעים למניעת לישמניה בישובים ] אבני חפץ [ 

  חינוך סביבתי וקהילה 

חשיבה משותפת עם מאיר  -ביקור באתר טיפול בגבבה של מטה בנימין ליד חשמונאים

 שילה, אסף דטנר, מאירה דולב ואריאב יוסט.
 , מטה בנימין7.10

עם איריס פיין,  2016והערכות לקראת פעילות בשנת  2014סיכום פעילות קול וקרא 

 אפרת אשכול ורחלי בברנפלד.
 , מודיעין עילית12.10

, סיכום פעילות בגנים והמשך פעילות בבתי הספר בשנת הלימודים 2014ביצוע קול קורא 

 תשע"ה, עם אורנה ספיר, תמר מנהלת חט"ב לבונה ולובה מנהלת בי"ס יהושע גן.
 , בית אריה13.10

סגרת היכרות עם פעילות חינוך לקיימות בבי"ס עליזה בגין והקמת גינה אקולוגית במ

 )במידה וזו תאושר(  עם נועה מנהלת בי"ס וילנה מנהלת אשכול פיס 2015תמיכה לשנת 
 , אריאל14.10

 15.10 המשרד להגנת הסביבה -מפגש רכזי חינוך ארצי

 , מ.א. שומרון19.10 באבני חפץ והיכרות עם פעילות חינוך לקיימות בגן.ביקור בגן סחלב 

במרכז לקיימות וחינוך סביבתי באיגוד בנושא הקמת סדנה לגננות פרויקט "בית ירוק" 

גינה אקולוגית בגן. במהלך הסדנה הגננות התנסו והקימו ספירלת תבלינים בחצר מרכז 

 לקיימות.

 , מ.א. שומרון20.10

 מ.א שומרון 25.10 הנחיית גן שקד -פעילות "בית ירוק" פעילות חינוך לקיימות בחצר הגן 

, עם 2016והמשך תוכנית לביצוע בשנת  2015במהלך שנת  2014סיכום פעילות קול קורא 

 מאיר מנכ"ל המועצה, דקל עוזר ראש המועצה, ענתי מתנ"ס קרני שומרון.
 , קרני שומרון26.10

סיור בגני בקעת הירדן המשתתפים בפעילות "בית ירוק" חינוך לקיימות בחצר הגן: גן 

 יעוץ והכוונת הגננות.  -הגיתית וגן שדמות מחול
 , מ.א. בקעת הירדן29.10

  פניות ציבור 

 עבר לטיפול המנהא"זוה מהרשות באורנית חריף מאוד של שריפות  עשן
הועבר לטיפול מנהל מחוז  שחוזר על עצמובחיננית ריח שריפה 

 מנהא"זולחיפה 
 המועצההועבר ללשכת ראש  ב קרני שומרון בעיות תברואה, מזיקים ופסולת

הועבר לטיפול הרמת"ק ע"י  מהמואזין באורנית  עוצמת רעש חזקה
מנהא"ז ולטיפול המשטרה 

 הירוקה
רו הנחיות לרשות והסבר עבהו אורנית יתושים בישוב

 למתלונן
וסילי ביקר במקום.לא היו  ממפעל אם טי איי רקןבבריחות חריפים 

ריחות ולא הוגשה תלונה 
 נוספת

 הועבר לטיפול הרשות קרני שומרון ב ותברואהבעיות פסולת 
 העובר לטיפול המנהא"ז מזבלה מול מערת נחל קנה
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 2015 אוקטוברממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 
 

 
 

  -לא נמדדו חריגות מערך הסביבה היממתי לאבק מרחף עדין  אוקטוברבחודש   הערות:
PM10               (130 .)מק"ג/מ"ק 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2015 - ספטמברדו"ח חודשי: פיקוח על שפכי מפעלי אזה"ת ברקן בחודש 
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מפעלים. בטבלה להלן  17שפכים של  ספטמברבמסגרת פיקוח על שפכי מפעלי אזור התעשייה ברקן נבדקו בחודש  .1

 מרוכזים נתוני בדיקת שפכי המפעלים )הריכוזים במג"ל(
 

 : לטבלה הערות
 

 מג'/ל'.   1000 -מג'/ל' לשאר המפעלים  30למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא  TSSתקן  -
 מג/ל'.  2000 -מג"ל' לשאר המפעלים  500למפעלי 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.     -
 
מפעלי מזון התגלו חריגות בריכוזי המזהמים )ראה טבלה(.  5 -ב  ספטמברמפעלים ששפכיהם נבדקו בחודש  17בין  .2

 בעלי העסקים הותרו על כך.
 
 
 

 הכין: ד"ר וסילי רודסקי, מנהל תחום תעשיות וחומ"ס                                                                     
 

 תאריך המפעל
 הדיגום

pH COD TSS שמן 
 מינרלי

 שמן
 כללי

Cl Cr Al דטרגנט 
 נוניוני

 כלור
 מומס

סול 
 פיד

 - - - - 0.2 97 - - 9 - 8.9 06 אביג
 ND - ND - - 400 - - - 1200 6.5 02 מוליתן

 - - ND - 0.8 - - - - - 7.6 02 אור ברקן
 13 אם.סי.אי

27 
8.9 
9.1 

- 
- 

12 
17 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

20 
21 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 - - ND - 0.9 - - 11 - - 7.8 02 אנרקון
 - ND 0.9 - - 440 - - - 1800 9.8 10 ביצי כפר

סלטי שמיר 
2006   

10 
27 

7.8 
6.9 

1900 
1800 

- 
- 

- 
- 

77 
41 

390 
420 

- 
- 

- 
- 

ND 
- 

0.5 
1 

- 
- 

 - 0.5 - - - - 95 - - 1900 7.1 27 תבואות בר
 - 0.4 - - - - 89 - 380 1900 6.7 20 1אנטקוביץ 
 - 0.8 - - - - 95 - 590 1800 6.9 20 2אנטקוביץ 

  0.4 0.3 - - - 88 - 380 1900 7.9 20 לאנצ' טיים
 07 וור-טופ

27 
7.4 
7.1 

270 
260 

58 
61 

- 
- 

- 
- 

420 
430 

- 
- 

- 
- 

ND 
ND 

- 
- 

- 
- 

מכבסת 
VIP 

07 
27 

7.2 
7.1 

260 
230 

190 
- 

- 
- 

- 
- 

420 
- 

- 
- 

- 
- 

ND 
ND 

- 
- 

- 
- 

 - 0.6 0.4 - - 320 79 - 400 2300 7.4 27 עמית
 - - - - - - 48 12 - - 7.2 09 שלייסנר

 - 0.2 - - - - - 12 - 990 6.9 08 עופרטקס
רהיטי מרום 

 הגולן
08 6.9 1000 - - - - - - ND - - 

 - - - - - - - - 800 2700 6.9 10 אקו אלפא
             

-6  התקנים
10 

/500 
2000 

/30 
1000 

20 100 430 0.5 25 1 0.5 1.0 


