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 7201  דצמבר חודשבסיכום פעילות 

 
 

  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 3.12 תיאום מחקר סביבתי ,ד"ר קובי אנקר , מו"פ מזרח 

 שוטף תיאום פעולות מניעת לישמניה ברשויות  

 שוטף השלמת הכנת אוגדן בניה ירוקה רימונים 

 13.3 תתפות בועדה בחינה למ. תחום תכנון בא"ע לאכ"ס יהודה הש

 שוטף שריפות פסולת  –ריכוז אירועי מטרדים חוצי גבולות 

 25.12 אירוע צוות 

  

  כנסים / השתלמויות  

 6.12 ירושלים חזי+עוזיאלבהשתלמות כוננים 

 21.12 פיקוד העורף חזי+איצה, רח"ל +  סימולטור רעידת אדמה באריאל

 20.12,27.12 רינה יחידות סביבתיות ואיגודי ערים באשקלון חזיניטור קרענון 

 10.12 ועוד  2016, דו"ח כספי 2018תקציב  –ועדת כספים 

 10.12 מליאת מועצת האיגוד 

 14.12 "זכותנו לנשום אוויר נקי" -כנס לב השרון לאיכות הסביבה

  דיונים/ סיורים  

 3.12 מנהל המשטרה הירוקה בנושא תלונות פסולת בנין ש. תקוה  –סי בר י.ע. עם יוסי דגן , יו

 5.12 סיור מזהמים א.ת. ברקן 

 6.12 ועדת אכה"ס , מת"ע , מנהל האזרחי : מתן תוקף מט"ש עפרה 

 10.12 י.ע. עם נציגי תושבים בענין מניעת מטרדים א.ת. מבוא חורון 

כז ב: עמנואל, פדואל, שערי תקווה, אזור סיור מנכל המשרד להגנת הסביבה ומחוז מר

 שלום חזי+ עוזיאל-התעשיה ניצני 
25.12 

 12.12 בקעה  עם דודי ריינר , הסדרי פיקוח לטיפול בקרקעות מזהמות  –בקומפוסט אור 

 12.12 אס"פ משואה , בקעת הירדן  –סיור פתע 

 12.12 סיור בקרה מאסף נחל קנה 

 24.12 ם גידי וורד במחוז המרכז , מ. הג"ס ע 2018ישיבת אישור ת. עבודה 

 24.12 הכנת התנגדויות מחצבת טריפי 



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

         03-5367136פקס.   03-5367135טל.    
 

 
 

 
 

  תיכנון סביבתי 

 4.12 כפר אדומים 334היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 4.12 פגישה בעופרים קביעת מיקום מגרסה

 5.12 כפר אדומים םלנספח אקוסטי גן אירועי תהתייחסו

 6.12 יבה מנהא"זהשתתפות בועדת משנה לאיכות סב

 7.12 היתר בניה למפעל י.ש קרטון עמנואל

 12.12 פגישה בגבעת זאב קביעת מיקום מגרסה

 12.12 12.12.17-12.3.18מתן היתר גריסה בתנאים להפעלת מגרסה באלקנה 

 12.12 13.12.17-13.1.18 51מתן היתר גריסה בתנאים להפעלת מגרסה באגן האילות מגרש 

 19.12 טק א"ת קרני שומרוןהיתר בניה פיבר

 24.12 24.12.17-24.3.17מתן היתר גריסה בתנאים מגרסה נידית גבעת האוניברסיטה אריאל 

 27.12 28.12.17-28.1.18אריאל  5008מתן היתר גריסה בתנאים למגרסה נידית מגרש 

 28.12 יו"ש מפגעים סביבתים –חוץ וביטחון משנה להשתתפות בועדת 

  שפכים 

 12.12 בדיקת קו   –בנחל קנה  סיור

 25.12 10.12 סיור בתחנת שאיבה חורשים

  פסולת מוצקה ומחזור  

 7,18,26.12 סיור פקוח בטובלן קומפוסט משואה וקומפוסט אור

  תעשיה ורישוי עסקים 

 20.12, 7.12 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 27.12, 12.12 ו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפריםביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אק

 4.12 ביקורת במפעל אחווה אחדות בפארק תעשיות אריאל, פיקוח על תעשייה

אריאל במסגרת טיפול בבקשה ביקורת במפעל מ.נ.ל מגבות נקיות לישראל בפארק תעשיות 

 העסק. הבקשה אושרה  לרישוי

10.12 

מ' להגנת הסביבה גב' מאיה וינשטיין במסגרת ביקורות במפעלים בהשתתפות נציגת ה

טיפול בבקשות לרישוי עסקים: מפעל י.ש. קרטון באזה"ת עמנואל ומפעלים רוזניר וא. פא. 

 באזה"ת ברקן

21.12 

 29.12 ביקורת במפעל גל שמנים באזה"ת מעלה אפרים, פיקוח על תעשייה.

  שפכי תעשיה 

פועל באופן תקין. להלן תוצאות בדיקת ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן 

 .2017שפכים בכניסה למט"ש ברקן וביציאה ממנו בחודש נובמבר 

5.12 

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

 13.12ביקורות במפעלי אזה"ת ברקן בהשתתפות נציגת המ' להגנת הסביבה גב' תמר 
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 ואור ברקן. פיקוח על שפכי התעשייה. MCAשמיר, טטרואשוילי: סלטי 

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 17.12 לאב אריאל, פיקוח על חומ"סשל קאנטרי קביקורת בבריכת שחיה 

 5.12 ביקורת במפעל אורטל באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס

ים דנלוג בפארק תעשיות אריאל וסלטי שמיר באזה"ת ברקן, פיקוח על ביקורות במפעל

 חומ"ס

20.12 

 24.12 ביקורת במפעל אי.אר.פי.סי  באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס

 26.12 ביקורת במפעל ש.ר.ל. מעבדות קוסמטיות בפארק תעשיות אריאל, פיקוח על חומ"ס

 27.12 פיקוח על חומ"ס ביקורת במפעל קבוצת אלון באזה"ת ברקן

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, תרגילים

 21.12 תרגיל אירוע ר. אדמה של רח"ל ופיקוד העורף מול עירית אריאל בסמולטור פיקוד העורף 

  איכות אויר                    

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

 בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד. 

עקב תקלה במד האבק 

 תחנת הניטור לא פועלת

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

 הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובניטורית.. 2017
11.12 

ל בתלונה עובדי ביקורות במפעלים פלקסו פרינט  ואקו אלפא באזה"ת ברקן במסגרת טיפו

נמצא מקור האבק )אבק ונסורת עץ(  13.12המפעלים על מטרדי אבק. בסיור בתאריך 

 שהינו נגריית י. קליקשטיין. מפעילי הנגרייה נדרשו למנוע גרימת מטרדיי האבק.

11.12 ,13.12 

 13.12 במפעל פלקסו פרינט באזה"ת ברקן.  RTOהשתתפות בדיגום בארובת 

  מחצבות  

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

 18.12 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.

19.12 

  תיפיקוח סביב

 3.12,24.12 פיקוח מגרסה ניידת  גבעת האוניברסיטה, אריאל.

 4.12,14.12,27.2 .פיקוח מגרסה ניידת עופרים

 4.12,17.12 .פיקוח מגרסה ניידת נעלה

 4.12 תלונה על מפגע משפכים רחוב הירדן אריאל. פגישה בעקבות 

 5.12,10.12,14.12,20.12 פיקוח מגרסה ניידת  רבבה.

 7.12 רסה ניידת א.ת. אריאל.פיקוח מג
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 7.12 .)אתר בניה( פיקוח מגרסה ניידת אגן האיילות, גבעת זאב

 10.12,14.12,19.12,19.12,27.12 פיקוח מגרסה ניידת אלקנה.

 11.12,26.12 בירה-פיקוח תחנת מעבר פסגות/אל

 12.12,17.12,21.12 .51אישור מיקום מגרסה ניידת גבעת זאב, אגן האיילות 

 12.12 ור בנחל קנה.סי

 13.12 ביקור א.ת. ברקן עם מחוז מרכז.

 14.12 באלפי מנשה בעקבות תלונות אבק.סיור

 18.12 סיור קו ביוב אורנית/עץ אפרים.

 18.12 סיור תחנת שאיבה חורשים.

 18.12 איסוף מסמכים מאורנית.

 21.12 5008פיקוח מגרסה אריאל 

 28.12 ומרון.סיור מנכ"ל המשרד לגבי שריפות בש

  חינוך סביבתי וקהילה 

עבור מודיעין עילית, אלפי מנשה, מטה בנימין, בקעת  2017כתיבת טופס מקצועי קול קורא 

 הירדן, שומרון, קדומים, קרני שומרון, אורנית ועמנואל.
 שוטף

 , מודיעין עילית7.12 ועדת הסמכה לבית ספר ירוק, בית ספר בית יעקב חפציבה

 11.12 ירוניותכנס עכו לע

 , שומרון25.12 2016החיים שלנו", ביצוע קול קורא  -מפגש הערכות למורים בנושא "מים

היכרות עם מערכות לחיסכון במשאבים בקמפוס לקראת  -סיור באוניברסיטת אריאל

 הסמכה למוסד אקדמי ירוק, עם שלמה קמינסקי ולימור כוכבי
26.12 

  פניות ציבור 

  
 הועבר לטיפול המנהא"ז ]מפלסטינאים[ יפות מול אוניברסיטת אריאל כל לילהתלונות על שר 2

בוצע ביקור במקום וניתנו  קידוחים שגורמים לכמות אבק חריגה מעל לרחוב שקמה בלשם
 הנחיות 

 שוב נשלחו הנחיות לרשות  תלונות על זיהום אוויר וליכלוך חריג  בשקד 3
ביקר בנגריה ונתן סילי ו של אבק שנגרם ממפעל פקסו פרינט בא.ת. ברקןתלונת עובדי מפעל אקו אלפא על מטרד 

 הנחיות. במעקב.
בוצע ביקור במקום ע"י פקח  זיהום אוויר כבד שמתרחש  איזור גבעת טל באלפי מנשה עקב בניה וחציבה

האיגוד. מדובר באבק מאתר 
 בנייה

הופנה לתאגיד יובלים  מפגע ביוב ברח הירדן באריאל
 שמטפלים בנושאבשומרון 

בוצע ביקור במקום נתנה  אבק רב ממגרסה באלקנה
 הנחיה להוסיף עוד מים

 הופנה לרט"ג שפני סלע שאוכלים את הצמחיה בגינה באריאל
 הופנה לטיפול עוזיאל וחזי מדורות באתר בנייה בקרני שומרון

נשלחו הנחיות מתאימות  אבק מהקידוחים באבני חפץ
 לרשות 

 הועברו הנחיות למועצה בק מקידוחי יסודותפניות בנושא א
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 2017מט"ש ברקן החודש נובמבר מתוצאת בדיקת שפכים מטופלים )קולחין( ביציאה 
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 2017תוצאות בדיקת שפכים גולמיים בכניסה למט"ש ברקן בחודש נובמבר 
 

 


