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 7201  נובמבר חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 19.11, 1.11 עבודת צוות בארגון הארכיון 

 5.11 טיפול בתשובת "קולחי השומרון" לתביעה ייצוגית 

 שוטף הכנת קמפיין "השלכת סתמת" נגד השלכת מגבונים לביוב 

 13.11 מכרז ליעילות אנרגטית בבית אל 

 30.11 הכנת תכנית ללימודי סביבה ] רב תחומי אריאל[ 

  כנסים / השתלמויות  

 2.11 כל הצוות  – השתלמות קיימות בדיזינגוף סנטר

 6.11 כשירות כוננים מחוז ת"א ומרכז של המ' להגנת הסביבה

 8.11 הרצאה לקורס מדריכים חבלה"ט 

מנכ"ל  -מפגש עם התושבים בנושא תכנית פעולה שריפות בשטחים פתוחים באיו"ש  יגוד: בא

גידי, בני אלבז,  יוסי דגן ראש מועצת שומרון, יצחק מאיר )איצ'ה( , מרקו בן שבת דנציגר ,

 , שימי מכוכב יאיר מנהל יח' פיקוח במינהל האזרחי

16.11 

 21.11 יעת שריפות פסולת מפגש ראשי רשויות + דנציגר  בעירית פ"ת: מנ

  

  דיונים/ סיורים  

 1.11 י.ע. עם עו"ד מרמאללה ] מחצבת טריפי[ 

 5.11 י.ע. ביח"ס רעננה + ניצן  ויעל : אוגדן בניה ירוקה

 7.11 י.ע. עם מריק עפרון , מנכ"ל א"ע דרום השרון המזרחי 

 8.11 ישיבת "מנחה לאומי" ] כנציג מש"מ[ בירושלים 

 14.11 י.ע. ] המנהא"ז , מחוז[ אצל שלומי באורנית: מניעת שריפות פסולת פלסט'סיור ו

 15.11 י.ע. ב"יובלים בשומרון" 

 16.11 י.ע. בתיירות שומרון + מוטי ואוהד מרט"ג : שיקום נחל קנה 

 20.11 ועד מנהל מו"פ מזרחי 

 21.11 מ.מ. עמנואל : טיפול בפסולת  –י.ע. עם גרשי , יהודה 

 22.11 ור עם מ. לשימור מבנים סי

 28.11 עם ניצן אצל עו"ד שירי שפירא ] נתניה[ בענין תיקון חוק עזר שפכי תעשיה 

 30.11 י.ע. + חזי עם פליקס מהמשטרה הירוקה : זרימת ביוב מקו אלפ"ש ח'בלה 
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  תיכנון סביבתי 

 1.11 פגישה ברבבה  בנושא הצבת מגרסה

 5.11 באבני חפץהיתר גריסה בתנאים למגרסה 

 5.11 גריסה בתנאים מגרסה ברבבה היתר

 5.11 בניה ירוקה –פגישה ביחידה סביבתית רעננה 

 6.11 כפר אדומים 127היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 7.11 חברת אמנה(בדיקת מסלעה ביקיר דרום )

 7.11 אריאל 1112היתר בניה לארובה רחוב אילות 

 7.11 אריאל 19/3ה היתר בניה לארובה רחוב הערב

 7.11 א"ת ריחן 1003היתר בניה מפעל רזפול מגרש 

 7.11 היתר גריסה בתנאים מגרסה בעופרים

 15.11 לתסקיר אקוסטי אולם שמחות כפר אדומים תהתייחסו

 15.11 היתר גריסה בתנאים מגרסה בנעלה )מתחם בית הספר(

 16.11 שינוי מיקום מגרסה -חפץפגישה באבני 

 20.11 אלון 478ניה פרט ראדון מגרש היתר ב

 22.11 היתר גריסה בתנאים מגרסה נידית אגן האילות גבעת זאב

 26.11 היתר גריסה בתנאים מגרסה באלקנה

 27.11 היתר גריסה בתנאים מגרסה בגבעת האוניברסיטה אריאל

 29.11 המנהל האזרחי -תהתיישבו תמת"ע ובוועד תהשתתפות בוועד

  שפכים 

 8,9,10,11.11 תיקון ביוב אלפש גדר קלקיליה פקוח

 15.11 ם ומועצה-סיור מתקני שפכים מטה בנימין מחוז י

 28.11 סיור עם סמיר ומצדה מטרדי שפכים שערי תקווה

 28-30.11 טיפול בתקלת ממיר תדר תחנת שאיבה חורשים

  

  פסולת מוצקה ומחזור  

 13.11 סיור פתע מחוז מרכז ומטה בטובלן

 8,16,21,29.11  סיור פקוח טובלן

 ומפוסטסיור פקוח ק

 אור
 8,16,21,29.11 

  תעשיה ורישוי עסקים 

 28.11, 5.11 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 30.11, 14.11 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים
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ינשטיין מהמשרד להגנה"ס: מפעלים וי. גולד ומאיה  ים בהשתתפות גב'ת במפעלוביקור

וקראוס בפארק תעשיות אריאל ומפעלים גלובל הנדסה והארגז טכנופח באזה"ת ברקן. טיפול 

  בקשות לרישוי העסקים.

13.11 

, במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. הבקשה באזה"ת ברקןבנגריית קליפורניה ביקורת 

  בתנאים סביבתיים. אושרה

14.11 

 אל זיוגב' מאיה וינשטיין ופקח האיגוד ע במפעלים בהשתתפות נציגת המ' להגנה"סת וביקור

במסגרת טיפול בבקשות לרישוי עסקים: מפעלים סוהל תעשיות וסולארפרו בפארק  לופז

 תעשיות אריאל ומפעלים גרינאל אקולוגיה וגלובל הנדסה באזה"ת ברקן.

20.11 

קליטת מפעל של חברת שי מוצרי ה ארק תעשיות שח"ק, אושרהשתתפות בוועדת אכלוס של פ

 איכות בע"מ

23.11 

במוסך ליעד שרותי רכב באזה"ת מתתיהו במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק, ביקורת 

 הבקשה אושרה בתנאים סביבתיים

27.11 

ביקורת במפעל רוזניר מחזור טקסטיל בע"מ באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי 

 סק. נתנה חוות דעת חיובית.הע

28.11 

ביקורת במפעל י.ש. קרטון מוצרים באזה"ת עמנואל במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. 

 נתנה חוות דעת חיובית.

29.11 

  שפכי תעשיה 

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

 5.11 עדיין גורמת למטרד של ריח.  ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן

 1.11 ביקורת במפעל מטלוב בפארק תעשיות אריאל, פיקוח על שפכי תעשיה

 8.11 פיקוח על שפכי תעשייה יהלום תעשיות חומרי ניקוי באזה"ת קרני שומרון,ביקורת במפעל 

ובלים השתתפות בשימוע למפעל יהלום תעשיות חומרי ניקוי שהתקיים בתאגיד מים וביוב י

 בשומרון

15.11 

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 5.11 פיקוח על חומ"סבמפעל פרופימאט באזה"ת ברקן,  ביקורת 

 פי.ו.רן בקיבוץ נערן, במחסן חומרי הדברה במושב נעמה ובמתקן הכלרת ת במפעל וביקור

 על חומ"ספיקוח קולחי בקעת הירדן, 

7.11 

במפעלים פיברטק, פלסטפיבר ויהלום תעשיות חומרי ניקוי באזה"ת קרנ"ש  ובמפעל ביקורות 

 , פיקוח על חומ"ס.שמורי מוטולה באזה"ת עמנואל

8.11 

 12.11 באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס שלייסנרביקורת במפעל 

, פיקוח ה חורון, תפוח ואריאלבקידוחי מים של מקורות: קרני שומרון, קדומים, מחנביקורות 

 על חומ"ס

16.11 

 19.11 , פיקוח על חומ"סמטלוב בפארק תעשיות אריאלביקורת במפעל 

 22.11 ביקורות במפלי אזה"ת קרני שומרון: ישראפוט, י.ש. קליין ותבליני שמש, פיקוח על חומ"ס
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 23.11 ח על חומ"סביקורות במפעלי פארק תעשיות שח"ק: פילט אייר, טיירק וא.שיצר, פיקו

ביקורת במפעלי פארק תעשיות בר און קדומים צפון: פולקום ירוק ודולפין תעשיות סבונים, 

 פיקוח על חומ"ס

29.11 

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, תרגילים

 22.11 זרימת ביוב שערי תקווה ליד הבית ספר 

קנה ) חבירה ותאום מח' עץ אפריים נחל זרימת ביוב שערי תקווה קו שכונת נוף הרים לקו 

 תחזוקה שער"ת (

28.11 

 12.11 תלונה בגין רעש גנרטור ג. זאב 

 13.11 שריפת גזם בג. זאב ] כונן: איצ'ה[  –אירוע לילה 

  איכות אויר                    

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

 בהמשך המסמך.אוגוסט גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש יבור דיגיטלי לאיגוד. בישוב וח

עקב תקלה במד אבק 

תחנת הניטור לא פועלת 

 זמנית.

 2017אוגוסט ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש 

 פורסם באתר האיגוד ובניטורית.
 

  מחצבות  

 30.11 ר. דו"ח הביקורת פורסם באתר ניטורית.ביקורת במחצבת כוכב השח

 26.11 ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. דו"ח הביקורת פורסם באתר ניטורית.

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

 הביקורים פורסמו באתר ניטורית.

27.11 

  מניעת מזיקים 

 20.11 אזורי ללחימה במזיקים ביחידה סביבתית רעננה ורוםהשתתפות בפ

 שוטף מעקב אחר עבודות למניעת לישמניה 

  פיקוח סביבתי

 1.11 .רבבה עם מזכיר הישובפגישה להצבת מגרסה ב

 1.11 .ביקור באלון מורה ובחטמ"ר שומרון בעקבות תלונות על מפגע שפכים

 5.11 .)דוד הדר( פיקוח מגרסה ניידת א.ת. אריאל

 29.11, 5.11 פיקוח מגרסה ניידת עופרים.

 5.11 פיקוח מגרסה ניידת נעלה )רפי קרן(.

 29.11, 5.11 פיקוח מגרסה ניידת א.ת. גבעת זאב.

 6.11 בירה.-פיקוח תחנת מעבר פסגות/ אל

  28.11 , 21.11, 12.11 ,7.11 קורס רישוי עסקים.

 27.11, 8.11 )תוראב(. פיקוח מגרסה ניידת א.ת. אריאל

 8.11 איתור אתרי שריפת פסולת אזור אריאל.סיור 
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 9.11 סיור רישוי מוסכים במודיעין עם הגנ"ס מחוז מרכז

 13.11 אירוע שריפת פסולת גבעת זאב.

 13.11 ביקור בגבעת זאב בעקבות תלונה על גנרטור מרעיש ומזהם.

 14.11 פיקוח אזור תעשייה מעלה אפרים עם וסילי.

 15.11 סיור מטשי"ם מטה בנימין עם הגנ"ס מחוז ירושלים.

 16.11 פגישה להצבת מגרסה באבני חפץ עם וטרינר ומזכיר הישוב )פרויקט לשמניה(. 

 19.11 פגישה להצבת מגרסה ניידת בעץ אפרים.

 20.11 סיור רישוי עסקים א.ת. אריאל עם וסילי והגנ"ס מחוז מרכז.

 29.11, 20.11 .נעלה )ממן פיתוח(פיקוח מגרסה ניידת 

 22.11 בירה.-פיקוח תחנת מעבר פסגות/ אל

 27.11, 23.11 .רבבהפיקוח מגרסה ניידת 

 23.11 ביקור בתחנת שאיבה רבבה בעקבות תלונה על שפך.

 23.11 פגישה להצבת מגרסה ניידת גבעת האוניברסיטה אריאל.

 26.11 ברסיטה אריאל.פגישה עם יזם להצבת מגרסה ניידת גבעת האוני

 26.11 הסרת דלקן והחלפת רכב

 29.11 התקנת דלקן ומיגון לרכב

 30.11 ביקור בלשם בעקבות תלונות על מפגעי אבק. 

  חינוך סביבתי וקהילה 

ולהגשת קול  2016, הערכות לביצוע קול קורא 2015סיכום קול קורא  -פגישה עם איריס פיין

 .2017קורא 
 ילית, מודיעין ע5.11

 , קרני שומרון6.11 סיור בגני קרני שומרון עם אביבה דגן מנהלת הגנים

 7.11 כנס מרכזי קיימות בכפר סבא

נוך לשנת יקול קורא חפרק ב בפגישה עם פרי אדרי מנהלת מח' חינוך בנושא הערכות להגשת 

2017 
 , אלפי מנשה8.11

 9.11 יום עיון לתנועות נוער ירוקות

יועצת  -טת אריאל בנושא הסמכה לקמפוס ירוק עם לימור כרמיפגישה באוניברסי

מרכזת  -מנהל טכנולוגיה והנדסה באוניברסיטה, ליאורה ניצן -לאוניברסיטה, שלמה קמינסקי

 חינוך בכירה במחוז מרכז.

12.11 

 , שומרון14.11 2016, במסגרת ביצוע קול קורא הנחיית גננת גן לימונית בעץ אפרים

והצגת קול  2017ליזרוביץ, הערכות לקראת הגשת קול קורא חינוך לקיימות פגישה עם רחלי 

 קורא סקר טבע עירוני.
 , אורנית14.11

מנהלת מחוו"ה שומרון רט"ג,  -פגישה עם ישי ניקריטין מנהל מחלקת בי"ס, מירי אלטשולר

 בבתי הספר. 2016בנושא ביצוע קול קורא 
 , שומרון14.11

 , אלפי מנשה15.11 2017מתנ"ס בנושא הערכות להגשת פרק ג בקול קורא חינוך לשנת פגישה עם אירית  מנהלת ה

פגישה עם ציון זהבי מנהל המחלקה לעבודה קהילתית בנושא הערכות להגשת פרק ג בקול 

 2017קורא חינוך לשנת 
 , שומרון16.11
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 20.11 2017פגישת רכזות מחוז ירושלים, הערכות לקראת הגשת קול קורא חינוך לקיימות 

כתיבת תוכנית מקצועית לגני הילדים במסגרת קול  -פגישה עם איריס קופל, מנהלת הגנים

 .2017קורא חינוך לקיימות 
 , אורנית21.11

 פגישה עם יוסי מנהל רכש בנושא הגשת קול קורא סקר טבע עירוני

 , קדומים21.11
 2017רא הערכות לקראת הגשת קול קו -פגישה עם חדוה מנהלת מח' חינוך

והערכות לקראת  2015פגישה עם הילה לוי, רכזת מתנדבים במתנ"ס, סיכום ביצוע קול קורא 

 .2017הגשת קול קורא 

ביקור בבי"ס נופי החורש באלפי מנשה וחשיבה משותפת על תוכנית מקצועית לקול קורא 

 .2017חינוך לקיימות 
 , אלפי מנשה22.11

מנהלת פרוייקטים, הערכות לקראת  -חינוך ויונתי מגידמנהל מח'  -פגישה עם אריק קיציס

 .2017במידה ויאושר, הערכות לקראת הגשת קול קורא חינוך לקיימות  2016ביצוע קול קורא 
 , עמנואל22.11

מנהלת פרוייקטים במח' חינוך, בנושא הערכות להגשת קול קורא   -פגישה עם קרן סטחי

 .2017חינוך לקיימות 
 , שומרון23.11

 , מודיעין עילית26.11 הערכות לועדת הסמכה לבית ספר ירוק -פגישה בבי"ס חפציבה

מנהל ביס"ש עפרה, בנושא הערכות  -מנהלת מח' חינוך, אריאל פילבר -פגישה עם חיה לוי

 , מטה בנימין26.11 בבתי הספר. 2016לביצוע קול קורא 

 .2017קורא חינוך לקיימות מנהלת מח' חינוך, הערכות להגשת קול  -פגישה עם חיה לוי

עבור: מטה בנימין, אורנית, אלפי מנשה,  2017כתיבת טופס מקצועי קול קורא חינוך לקיימות 

 קדומים, שומרון, בקעת הירדן, קרני שומרון, עמנואל ומודיעין עילית.

 

 שוטף

  פניות ציבור 

באל  כבד של פלסטיק זיקים עם ריחשמפיצה מדי יום ביומו ענני עשן מ  מזבלה פלשתינאית
 מתן

 הועבר לטיפול המנהא"ז

 הועבר לטיפול המנהא"ז שריפות מהכפרים הסמוכים למודיעין עילית 
 הועבר לטיפול המנהא"ז שמזהמים את אורנית מידי יום שריפות של חומרים רעילים 

 הועבר לטיפול המנהא"ז בפדואל כל הוואדי מול ביתנו מלא עשן שמחניק

זון ע שריפות פסולת פלסטיקים וחומרים לא מזוהים מחירבת סלימןאורנית מזיהום אויר ב
  עתמה וכו

הועבר לטיפול המנה"ז. 
. התקיימה 16.11-ב

פגישה בנושא עם גורמים 
 משפיעים

בוצע ביקור במקום,  אבק וזיהום אוויר בצמוד לבית ספר יסודי באבני חפץתלונות על  2
המגרסה הוצאה 

 מהמקום
הפניה הופנתה לרשות  בגבעת זאב גנרטור שהוצב סמוך לביתרעש וזיהום מ

 ובוצע ביקור במקום
הועבר לטיפול הרשות  בסלעית ריח נוראי מהמטש

יהיה  שמטפלת בנושא,
המשך לטיפול כשהציוד 

 הנדרש יגיע ויותקן
 הועבר לטיפול המנהא"ז באל מתן נאית שבוערת ומזהמת את האוירימזבלה פלסט

 הועבר לטיפול המנהא"ז למודיעין עלית ם סמוכיםזיהום אויר מכפרי
טופל גם ע"י כבוי אש.  גבעת זאבשריפת פסולת ב



 לאיכות  הסביבה  שומרוןאיגוד ערים          
 , 40700מיקוד   4013ת.ד.  71רח' נחשונים אריאל,     

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

בר בשריפת פסולת דומ
 סמוך לאתר גזם

 הועבר לטיפול המנה"אז משריפת פסולת מהאזור הפלסטינאיבאריאל זיהום אויר 
 הועבר לטיפול המנה"אז הזיהום אויר משריפות פלסטינאים הגורמים לזיהום אויר באזור נילי ונעל

ר לתאגיד יובלים בהוע אריאלחצר פרטית ב מים למטרדים קשיםרשפכים שחודרים לחצר פרטית מרחוב שכן וגו
בשומרון שמטפל בנושא. 

בנוסף התקיימה 
בנוכחותנו פגישה עם 

 תושבים
"ז. אטיפול המנההועבר ל זיהום אויר משריפות פלסטינאיםמפדואל בתאריכים שונים על נוספות תלונות  5

. התקיימה 16.11-ב
פגישה בנושא עם גורמים 

 משפיעים
 הועבר לטיפול הרשות זרימת ביוב ממאחז חרשה

הועבר לטיפול הרשות,  הזרמת שפכים לואדי הסמוך לרבבה
 מדובר בתקלה שתוקנה

מדובר בפניה ישנה  בבית אריה מטרד אבק ממגרסה
שהגיעה מהמוקד וכבר 

 טופלה
בוצעה פניה לרשות  גן ילדים למפעל בא.ת. באלקנהזרימת ביוב מ

שטיפלה בנושא. מדובר 
בסתימת ביוב ממגבונים. 

נשלח לרשויות חומר 
 הסברה בנושא  

 הועבר לטיפול המנהא"ז  60זיהום אויר מהאזור הפלסטינאי מול השער של אריאל לכיוון כביש 
הנחיות לרשות  הועברו בגבעת זאב מפגעי אבק ברחוב כתוצאה מחפירות בניה

 ולקבלן 
נשלחו הנחיות למתלונן  446מכביש בחשמונאים מטרדי רעש 

לצורך המשך טיפול 
בתלונה. טרם התקבלה 

 תגובה
הועבר לטיפול הרשות  במודיעין עלית רעש מטרד מצרכניית ברכל

ששלחה התרעה והנחיות 
 לבעלים 

כיר הפניה הועברה למז בלשם קדוח יסודות בשלם הגורם לאבק חריג
ולמועצה נתנו הנחיות 

 מתאימות

 


