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 8201 רנובמב חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 "  הכנת חומר לכנס ג'נבה ] שת"פ בסביבה חוצה גבולות[

 5.11 ישיבת ועד מנהל מו"פ אזורי מזרחהשתתפות 

רי ההחלטות בעניין התשלומים וקיום דיון : מעקב אחדנציגר פורום מנהלים ] ירושלים[ : 

 בעניינים נוספים

8.11 

 19.11 ישיבת צוות 

 19.11 מפגש בקרן אריאל ) עם אמריקאים(

 שוטף בקשה לתקציב לקול קורא של ישראל דיגיטלית במסלול ב' הכנת

  כנסים / השתלמויות  

 8,22.11.18 משרד להגנת הסביבה יעל ושלווהה -קורס מתכננים סביבתים

 7,14,21,28.11.18 יעל -מכללה להנדסה ירושליםה -קורס קריאת תוכנית בניה

 29.11 השתתפות בהכשרת כוננים המשרד להגנת הסביבה

 8.11 השתתפות בהכשרת כוננים מחוז ירושלים חזי

 7,21,28.11 קורס קרינה באשקלון עוזיאל וחזי

 18.11 תרגיל מל"ח מ.א. שומרון חזי

 .14.11 ת אפי , מטה בנימין במרכז לחינוך סביבתי שיחה לצוו

  דיונים/ סיורים  

 -סיור עם משרד יוני קופולוביץ ושמעון מעמנואל, תוואי קו ביוב חדש בנחל קנה מעמנואל

 חזי
27.11 

 26.11 סיור עם משה גליק מנהלת קו התפר מפגעים של שפכים אורנית שערי תקווה

 1.11 ודיזל במעלה אפריםהקמת מפעל ליצור בייזמות : 

 4.11 ] הרצאה ומבצע נקיון[  בנחל קנה עם מדריכי בי"ס שדה עופרה

 9.11 סיור ישוב ליאל ] מכינה[ 

 14.11 י.ע. מתקן המיון והטיפול לפסולת יוניברב עם שרון קטקו 

 15.11 י.ע. עם גרשי, קולחי השומרון 

 19.11 ית וכו' ) אבי רדאי(בנושא פסולת חקלארט"ג היכרות עם יחי' הפיקוח 

יזם המכון האנארובי לפסולת מביקור להכרת -אצלינו עם ניצן ומשה שליט מגליל עליון  

 מוניציפלית מתוכנן
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 20.11 מ.א. שומרון פארק מיחזור בשומרון | סקר מחצבות ל

 22.11 י.ע. והיכרות עם ר'אליהו גפני ר.מ.מ. עמנואל

 22.11 דרום השרון המזרחיט"ש מ -סיור עם מריק עפרון -

 22.11 היכרות עם רמי בן חיים פרוייקטור להקמת אשכול יו"ש עם ניצן

 -מכתב של יועמ''ש איו''ש לגבי זרימת ביוב לחלקות פרטיות( )-פתרון קצה לשבי שומרון 

 מ.א. שומרון 

25.11 

  תיכנון סביבתי 

 5.11.18 אלון 615היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 5.11.18 כפר אדומים 461יה פרט ראדון מגרש היתר בנ

 5.11.18 28.10.18-28.11.18היתר גריסה בתנאים באלקנה ר.ח עבודות עפר 

 6.11.18 פגישה בעמנואל קביעת מיקום מגרסה

 11.11.18 אריאל 237היתר בניה א.ב.א סנטר מגרש 

 18.11.18 און קדומים-א"ת בר 111-2היתר בניה מטבחי דרור מגרש 

 20.11.18 א"ת שח"ק 35היתר בניה שבירו ריהוט גן מגרש 

 26.11.18 פגישה באלקנה קביעת מיקום מגרסה

 26.11.18 26.11.18-26.12.18היתר גריסה בתנאים בברוכין וליד חסן תשתיות עפר בע"מ 

 26.11.18 אלון 611היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 26.11.18 פגישה בבית אריה קביעת מיקום מגרסה

 27.11.18 און קדומים-א"ת בר 111-1היתר בניה אולימפיה תעשיות מזרנים מגרש 

 28.11.18 אלון 735היתר בניה פרט ראדון מגרש 

  שפכים 

 26.11 ] קולחי השומרון[  6גשר כביש  /55טיפול בארוזיה קו ביוב לחץ נחל קנה כביש 

 12.11 שטג"לסיור בבקעת הירדן רפת עגלים נתיב הגדוד עם המחוז ר

פגישה עם מנהל פרוייקטים מ.מ. עמנואל קו ביוב חדש תוואי נחל קנה ונקודות חיבור 

 למאסף נחל קנה

25.11 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 1,6,14,20,27.11 סיור פקוח טובלן קומפוסט משואה קומפוסט אור 

  תעשיה ורישוי עסקים 

 22.11, 12.11 יאלביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אר

 18.11, 5.11 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. הבקשה  אינטרעץביקורת במפעל 

 אושרה בתנאים סביבתיים

7.11 

 12.11תנה חוות דעת באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק, נISM במפעל  תביקור
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 חיובית

ביקורת במפעל בידודית באזה"ת מבוא חורון במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. 

 בתנאים סביבתיים. הבקשה אושרה

13.11 

ביקורת במפעל תבליני בר באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. הבקשה 

 אושרה בתנאים סביבתיים.

25.11 

ס פארק תעשיות שח"ק. אושרה קליטת מפעל לייצור חממות השתתפות בוועדת אכלו

 מתכת.

11.11 

  שפכי תעשיה 

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

 המתקן בהמשך הדו"ח.

7.11 

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

 13.11 , פיקוח על שפכי תעשייהבאזה"ת מבוא חורון CIPת בקייטרינג מבושביקור 

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 4.11 פיקוח על חומ"ס , בבריכת שחיה בישוב קרני שומרוןביקורת 

 8.11 , פיקוח על חומ"סרונופולידן באזה"ת ברקןביקורת במפעל 

 11.11 פיקוח על חומ"סמפעלים פילט אייר, טיירק וריאקטיב בפארק תעשיות שח"ק, ביקורות ב

 12.11 , פיקוח על חומ"סבמפעל מטלוב בפארק תעשיות אראלביקורת 

 13.11 , פיקוח על חומ"סCIPבקייטרינג מבושל ביקורת 

 18.11 ביקורות בקידוחי מים של מקורות בבקעת הירדן, פיקוח על חומ"ס

 21.11 , פיקוח על חומ"סבאזור התעשייה מבוא חורון במפעל א. א. א. טסהביקורת 

 26.11 , פיקוח על חומ"סביקורות בקידוחי מים של מקורות בשומרון

 27.11 , פיקוח על חומ"ס בבריכת שחיה בישוב אלפי מנשהביקורת 

 חרום וחומ"ס,] כוננות[ אירועים סביבתיים 

 1.11 סתימת ביוב בנעלה ) עוזיאל (

 11.11 סתימת ביוב ביער חורשים קו אורנית לנחל קנה

 14.11 סתימת ביוב קו שערי תקווה נחל קנה 

 26.11 סתימה בקו אורנית שער טכסס

 26.11 סתימת בקו ביוב שערי תקווה שכונה הררית לכוון קו עץ אפרים נחל קנה

 1.11 טרה הירוקה(ם טלמון, ביוב עלי ) עובר למשיוונמטה בנימין : ריח ביוב קר

 6.11 , ירושליםעדת מל"ח מחוזיתו

 7.11 כונני המטה, מחוזות ירושלים, דרום ואיו"של -כשירות כוננים 

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

 בהמשך המסמך. נובמבררף ניטור אבק מרחף עדין בחודש ג בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד.
 שוטף

 בחודש אוגוסטאיכות אויר ביו"ש  דוחות ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת 

 פורסם באתר האיגוד ובאתר ניטורית ומצ"ב. הדו"ח. 2018
1.11 

נגרם באזה"ת ברקן על מטרד ריח חריג ש ונת עובדי מפעל שלייסנרטיפול בתל-סיור

לטפל  נדרש MTI מפעל ה מנהללייצור אמבטיות פיברגלס.   MTI-מפעולת המפעל הקרוב 

 בבעיה.

21.11 

  רעש וקרינה 

הפגישה השתתפות בפגישה בנושא של מטרדי רעש מפעולת מפעל אבגול באזה"ת ברקן. 

מסך בחדר -ןהותקן ווילו - שבוצע פתרון לבעיהונציגי המפעל יציגו  התקיימה במפעל אבגול

 מדחסים.

25.11 

 11.11 בדיקות קרינה גני ילדים במצפה יריחו חזי ועוזיאל

  

  מחצבות 

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

. אתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עיליתוב ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר

  קורות פורסמו באתר ניטוריתדוחות הבי

21.11 

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

  פיקוח סביבתי

 1.11,13.11,18.11 ניל"י -פיקוח מגרסה

 1.11,13.11,18.11 נעלה -פיקוח מגרסה

 1.11,13.11 בית אריה -פיקוח מגרסה

 4.11,13.11,19.11 אלקנה -פיקוח מגרסה

 4.11,13.11,19.11 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 5.11 א.ת. אריאל מערב -פיקוח מגרסה

 5.11 אדם )כיכר( -פיקוח מגרסה

 5.11 בירה-פיקוח תחנת מעבר פסגות/ אל

 13.11 עופרים -פיקוח מגרסה

 13.11,18.11 דולב -פיקוח מגרסה

 14.11 פיקוח תחנת דלק מבוא חורון עם מחוז ירושלים

 14.11 אבני חפץ -קוח מגרסהפי

 18.11 גבעת זאב -פיקוח מגרסה

 20.11 פיקוח סביבתי אזה"ת מעלה אפרים

 27.11 קביעת מיקום מגרסה גבעת זאב
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  חינוך סביבתי וקהילה 

 , מטה בנימין4.11.18 של חינוך סביבתי בפרויקטיםביקור בכוורת בית חורון, שילוב פעילות בכוורת 

, עם אורלי מנהלת מחלקת חינוך 2018והערכות להגשת קול קורא  2017ביצוע קול קורא 

 ואירית מנהלת המתנ"ס. 
 , אלפי מנשה5.11.18

, חצרות קיימות בבתי ספר עם קרן מ.מ. מנהלת מחלקת חינוך ומירי 2017ביצוע קול קורא 

 אלטשולר מרט"ג.
 , קדומים5.11.18

 , פרק ב2016, ביצוע קול קורא הבנושא סביבה בריא מפגש הערכות לגננות עמנואל

 .)הארכה(
 , עמנואל6.11.18

עילות בנושא פ -'עץ השדה'פרק ב, , 2017חטיבה צעירה נופי החורש, ביצוע קול קורא 

 החורש.
 , אלפי מנשה7.11.18

וערכות להגשת קול קורא  2017, התחלת ביצוע קול קורא 2016סיכום ביצוע קול קורא 

 .פרת אשכול, עם איריס פיין וא2018
 , מודיעין עילית11.11.18

 12.11.18 2018מפגש רכזות מחוז ירושלים, הערכות להגשת קול קורא 

, עם אריק קיציס מנהל מחלקת חינוך וברכי רכזת 2018הערכות להגשת קול קורא 

 , פרק ב.פרויקטים
 , עמנואל13.11.18

ת להגשת קול קורא פגישה עם סמדר הרשקוביץ מנהלת מתנ"ס עמנואל בנושא הערכו

 , פרק ג.2018

 אריאל ,25.11.18 ,13.11.18 , פרק ב.מחלקת חינוך פרויקטים, עם סיגלית, רכזת 2018הערכות להגשת קול קורא 

, 2017תיכנון הקמת בוסתן וחורש בחטיבה הצעירה בבי"ס נופי החורש, ביצוע קול קורא 

 פרק ב.

אלפי , 26.11.18, 14.11.18

 מנשה

 , פרק ב2018מנהלת מחלקת חינוך, היכרות והערכות לקראת הגשת קול קורא פגישה עם 
 , בית אריה15.11.18

 , פרק ג, עם אורנה ספיר, מנהלת מתנ"ס.2018הערכות להגשת קול קורא 

 , שומרון15.11.18 , פרק ב, עם אייל בלוך, מנהל מח' חינוך ועובדי המחלקה.2018הערכות להגשת קול וקרא 

 , פרק ב, עם קרן מ.מ. מנהלת מחלקת חינוך קדומים.2018הגשת קול וקרא הערכות ל

, פרק ב, ביצוע פרויקטים בקהילה, עם אסתי בוקובסקי, 2017הערכות לביצוע קול קורא  , קדומים18.11.18

 מנהלת מתנ"ס קדומים.

 , שומרון19.11.18 הנחיית גננת גן רימון יקיר בנושא גינה מקיימת בחצר הגן.

רכות לגננות שומרון, חינוך לקיימות באמצעות הקמת גינה מקיימת בחצר הגן, ביצוע הע

 , פרק ב.2017קול קורא 
 , שומרון28.11.18, 19.11.18

, פרק ב, עם חיה לוי מנהלת מח' בתי ספר, יעל ניימן רכזת 2018הערכות להגשת קול קורא 

בגנים,  פרויקטיםי רכזת חפצבבתי ספר, תקווה קסטיאל מנהלת מח' גנים,  פרויקטים

 , בנימין20.11.18 אריאל פילבר מנהל בי"ס שדה עפרה.

פגישה עם שניר הראל, מנהל ממ"ד נחלת בנימין בנים, הערכות להגשת תוכנית להסמכת 

 , פרק א.2018בי"ס ירוק במסגרת קול וקרא 

 , בקעת הירדן21.11.18ילת רכזת גני , פרק ב, עם נאוה הילל מנהלת מח' חינוך ואי2018הערכות להגשת קול קורא 
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 ילדים.

 , פרק ג, עם חוי אייל מנהלת מתנ"ס בקעת הירדן.2018הערכות להגשת קול קורא 

 , בנימין25.11.18 ., עם אריאל פילבר מנהל בי"ס שדה עפרה2018כתיבת טופס מקצועי לקול קורא 

 , קרני שומרון25.11.18 .נוך, פרק ב, עם אוהד מנהל מח' חי2018הערכות להגשת קול קורא 

יום הערכות למורי ממ"ד נחשון בנים וממ"ד נחשון בנות, הקמת חצרות קיימות בבתי 

 , פרק ב.2017הספר, ביצוע קול וקרא 
 , קדומים27.11.18

 , שומרון28.11.18 קטים בקהילה., פרק ג, פרוי2017יצוע קול קורא ליווי פעילים בב

  פניות ציבור 

 שמוציא עשן סמיך ושחור בברקן תןמפעל  מולי

 -תעשיות ז טופל ע"י רכ
המפעל עתיד לעזוב למעלה 

 אפרים בימים הקרובים

 הועבר לטיפול מנכ"ל האיגוד בקשה לקבלת חומרים בעניין ההתמודדות בנושאי איכות הסביבה מול הכפרים הערביים 

 בבנימינה נייה שגויה בנושא קנס על שוטטות כלבפ-בקשה לראיון
נמסרה תשובת מנכ"ל האיגוד 

 לגבי הטעות

 ריחות חזקים של שריפת עופות ליד מצפה ישי שגרמו להקאותפניה מקדומים על 
הועבר לטיפול המנה"אז  

 ומנכ"ל המשרד 

 נילי חשש ממגרסה שמוקמת במרכז הישוב
המגרסה בפקוח שלנו. נשלח 

 מידע למתלונן 

 במגדלים מפגעים שהושלכו מול בית התושבים

בוצעה פניה לרשות שפנתה 
חלק הממפגעים, שאר 
הדברים אינם פסולת 

 ומיועדים לשימוש

 במגדליםחסימת כביש באמצעות אשקובית ע"י המועצה 
מדובר במפגע בטיחותי שלא 

 שייך לאיכו"ס

 מגרסת אבנים ביישוב בית אריה, הפועלת בצמידות לבתי מגורים

המגרסה פועלת בהיתר והיא 
בים, כפי מורחקת מבתי התוש

הנראה הנפה שממוקמת 
 קרוב יותר מזהמת

 גורם לריחות שמקשים על הנשימה וכתמי צבע על מכוניות חונות בברקן מפעל אלון מתכות

בוצע ביקור במקום ע"י רכז 
תעשיות. העלי המפעל הזמינו 

ציוד לטיפול בפליטות 
 מתעשיה 
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