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 8201 רדצמב חודשבסיכום פעילות 

 
 

  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 2.12.18 החלפת כלי רכב ובחירת אדריכלית -וועדת מכרזים 

 2.12.18 היכרות-אצל ר.מ. אלפי מנשה שי רוזנצוייג

 שוטף   2019הכנת תקציב 

 12.12 ליאת מטה בנימין הצגת האיגוד במ

 20.12 פקיעין  –פורום מנהלי אכ"ס 

 24.12 במשרד הגנת הסביבה  מרתון תשלומים ליחידות סביבתיות

 31.12 יו"ר האיגוד מפגש היכרות עם הצוות והנושאים  –רפול אנגל 

 שוטף  הכנת דו"ח שנתי 

  כנסים / השתלמויות  

 13.12 חוק רישוי עסקיםל 34השתתפות ביום עיון בנושא תיקון 

 19.12 ביחידות סביבתיות ואיגודי ערים לאיכה"סהשתתפות ביום עיון רכזי חומ"ס 

 23.12 השתתפות ביום גיבוש תכנית עבודה של מחוז ירושלים המ. להגנת הסביבה

 9-10.12 השתתפות בכנס אגודת הגיאוגרפים

 20.12, 12.12 ,6.12 קורס מתכננים סביבתיים של המשרד להגנת הסביבה

 12.12 קורס קרינה סיום חזי ועוזיאל א.ע. אשקלון

  דיונים/ סיורים  

 10.12 לאישור שדה פוטוולתאי  סיור בענתות  -צבר סולאר 

 11.12 מחוז מרכז  –י.ע. מול גידי , ורד  2019תכנית עבודה 

 12.12 מטשי"ם  –י.ע. עם יגאל רוזנטל 

 13.12 ים ברקן[ התייחסות לעתירת י.שחם ] שפכ

 16.2 ראש מ.מ. אורנית  –י.ע. ניר ברטל 

 17.12 פרויקטים סביבה חוצה גבולות  –ארי סכר מקרן מילקין 

 18.12 י.ע. מפגעים שערי תקוה עם ליאורה טושינסקי יו"ר 

 23.12 רמת רחל  –מחוז ירושלים  2019תוכניות עבודה 

 26.12 מרכז   סביבתיות במחוזמפגש מנהלי יחידות  - 2019תוכניות עבודה 

 27.12 תוכנית תנועה מתקן עמנואל  –קמ"ט עם יוניברב  –י.ע. אצל בני אלבז 
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 13.12 ביקור מלח ב מ.א. קרני שומרון

 30.12 י.ע.  בנושא שת"פ אשכול יו"ש עם גידי מ. והרפרנט של מ. הפנים  ברמלה 

 31.12 בשומרון מטמנות  –י.ע. עם ד. מאיר מהפורום לישראל ירוקה 

 31.12 עם יוסי דרדיגר  הצעה להקמת מתקני פסולת מערב בנימין  ] אירפורט סיטי [ 

  תיכנון סביבתי 

 2.12 25.11.18-31.1.19היתר גריסה בתנאים מגרסה נידית בנעלה 

 2.12 מצפה יריחו 163היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 3.12 בדיקת מסלעות פרויקט רבבה דרום

 9.12 מסלעות באדם שכונת י.ד בראזני בדיקת

 9.12 8.12.18-13.12.18אישור בתנאים למגרסה נידית בבית אריה 

 10.12 סיור בענתות בנושא הצבת מתקנים פוטו ולטאים

 11.12 מצפה יריחו 123היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 11.12 כפר אדומים 439היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 11.12 מצפה יריחו 231ן מגרש היתר בניה פרט ראדו

 16.12 פרויקט רימונים -לאוגדן בניה ירוקה תהתייחסו

 17.12 התיחסות למסמך סביבתי מתקן מיון פסולת עמנואל

 20.12 20.12.18-20.3.19היתר גריסה בתנאים למגרסה באלפי מנשה 

 25.12 1.12.18-31.11.19היתר גריסה בתנאים למגרסה בא"ת אריאל מערב 

 27.12 27.12.18-27.1.19יתר גריסה בתנאים למגרסה נידית באגן האילות גבעת זאב ה

 30.12 א"ת ברקן 65היתר בניה חרסה סטודיו מגרש 

 30.12 נווה צוף 142היתר בניה ארובה מגרש 

 30.12 13.12.18-13.1.19אישור בתנאים למגרסה נידית בית אריה 

 שוטף ועדות תיכנון יו"ש 

  שפכים 

 19.12 בקרה  –.ש. חורשים ת

 שוטף 6על גשר כביש  55טיפול בנזקי ארוזיה בקו לחץ נחל קנה כביש 

 17-20.12 טיפול בנזקי שיטפון תחנת שאבה חורשים

 24.12 סיור מחוז מרכז רונן זהבי 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 25.12 יישום חוק האריזות בגבעת זאב

 5,11,20.27.12 פוסט אורסיור בטובלן קומפוסט משואה וקומ

  

  תעשיה ורישוי עסקים 
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 25.12, 10.12 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 30.12, 11.12 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

 3.12 נמשךטיפול בבקשה במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק.  חוות סוסים בבית אלביקורת 

 16.12 סיור באזור המלאכה גבעון החדשה. פיקוח על תעשייה

 -י אזה"ת ברקן בהשתתפות נציגי המ. להגנת הסביבה: דפוס גוונים, גובת במפעלוביקור

 הטיפול נמשך.. יםלרישוי העסק ותטיפול בבקש .גרציק וגוטליב עיצוב שערים

24.12 

במסגרת טיפול בבקשה  עשיות אריאלי.זמברג מוצרי מתכת בפארק תביקורת במפעל 

 .חוות דעת חיובית.לרישוי העסק. 

31.12 

  שפכי תעשיה 

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

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

 17.12 תעשייה, פיקוח על שפכי ביקורת במפעל ביצי כפר באזה"ת ברקן

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 16.12 פיקוח על חומ"ס , ובקאנטרי אריאל באגבעת זת שחיה בישוב ובבריכת וביקור

, פיקוח על יהלום תעשיות ומכבסת י.ש. קלין באזה"ת קרני שומרוןת במפעל וביקור

 חומ"ס

2.12 

 3.12 בכוכב יעקב, טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים "הפסגה"במכבסה ביקורת 

 5.12 פיקוח על חומ"ס במפעל שמורי מוטולה באזה"ת עמנואל,ביקורת 

 10.12 , פיקוח על חומ"סבפארק תעשיות אריאל תירוש דוד ביקורת במפעל

 11.12 ס, פיקוח על חומ"במפעלים סופרגום ושלייסנר באזה"ת ברקןביקורות 

 11.12 ,  במחסן חומרי הדברה הגרעין במושב פצאלביקורת 

 17.12 ייה ברקן, פיקוח על חומ"סשביקורת במפעל ביצי כפר באזור התע

 20.12 טכנופח באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס-ביקורת במפעל הארגז

 26.12 מ"סביקורות במפעלים תעשיות בית אל ושיצר א. בפארק תעשיות שח"ק, פיקוח על חו

 חרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

 12.12 מל"ח בקעת הירדן ] חזי[ ב. 

 12.12 בדיקת אסבסט , מדרשת עפרה 

 13.12 קרני שומרון ] חזי[  –ביקורת מל"ח 

 16.12 אירוע סביבה : סתימת ביוב חורשת אורנית 

 16.12 אירוע סביבה : תקלת ביוב  קו אלפי מנשה 

 26/12 נשה ת. מל"ח אלפי מ

 17.12 א.ס. אלפי מנשה פריצת ביוב

 24.12 א.ס. אלפי מנשה פריצת ביוב
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 25.12 א.ס. בית אריה תקלה בתחנת שאיבה בית אריה

  איכות אויר                    

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

 בהמשך המסמך. רדצמבגרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש  לי לאיגוד.בישוב וחיבור דיגיט
 שוטף

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

 פורסם באתר האיגוד ובאתר ניטורית ומצ"ב. הדו"ח. 2018 ספטמבר
9.12 

  מחצבות 

 30.12 תר ניטורית.ביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביקורת פורסם בא

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

  דוחות הביקורות פורסמו באתר ניטורית

25.12 

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

  פיקוח סביבתי

 2.12 גיתית -פגישה למיקום מגרסה

 29.12, 22.12, 3.12 אבני חפץ  -ח מגרסהפיקו

 29.12, 22.12, 13.12, 3.12 אלפי מנשה -פיקוח מגרסה

 28.12, 22.12, 13.12, 3.12 פיקוח מגרסה אלקנה

 3.12 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 , 6.12 בירה-פסגות/ אל -פיקוח תחנת מעבר

 20.12, 6.12 אדם, ברזאני -בדיקת מסלעה

 28.12, 22.12, 14.12, 7.12 ברקן -סהפגישה למיקום מגר

 30.12, 23.12, 14.12, 8.12 בית אריה -פיקוח מגרסה

 30.12, 23.12, 14.12, 8.12 נילי -פיקוח מגרסה

 30.12, 23.12, 14.12, 8.12 נעלה -פיקוח מגרסה

 31.12, 23.12, 8.12 גבעת זאב -פיקוח מגרסה

 9.12 יקיר -סיור איתור פסולת בניין

 9.12 נחל קנה סיור

 14.12 קריית נטפים -בדיקת מסלעה

 15.12 השלכת פסולת בניין ביקיר, וליד חסן -פגישה

 21.12 א.ת. מעלה אפרים -פיקוח סביבתי

 27.12 מגדלים -סיור איתור פסולת בניין

 28.12 סיור במפטמה נתיב הגדוד

  וסביבה חקלאית מניעת מזיקים

 27.12 יב הגדודסיור ברפת עגלים דבאח ליד נט

  חינוך סביבתי וקהילה 

 , שומרון3.12 2017הנחיית הגננת נעה לימודים מגן בחוות יאיר במסגרת ביצוע קול וקרא 
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 , קדומים3.12 2018פגישה עם קרן כהן, מ"מ מנהלת מחלקת חינוך קדומים, הערכות להגשת קול קורא 

כי, הערכות להגשת קול קורא פגישה עם אריק קיציס מנהל מחלקת חינוך עמנואל, בר

 2017וקול קורא  2016וביצוע קול קורא  2018
 , עמנואל13.12

 17.12 הגשת קול קורא להכשרה בנושא בניה ירוקה של המשרד להגנת הסביבה

בפני דניאלה שופן מנהלת מחלקת חינוך ומנהלי בתי הספר בגבעת  2018הצגת קול קורא 

 זאב
 , גבעת זאב26.12

 , קרני שומרון31.12 בגני הילדים 2017ביבה דגן בנושא ביצוע קול קורא פגישה עם א

 , קרני שומרון31.12 בנושא ביצוע סקר טבע עירוני ם ייטב ממחלקת הנדסהפגישה ע

 רשויות מקומיות 6ב  2017ליווי ביצוע קול קורא 

שוטף: אלפי מנשה, קדומים, 

קרני שומרון, מודיעין עילית, 

 ן.שומרון, בקעת הירד

 13לשנים תשפ, תשפא, תשפב עבור  2018כתיבת תכניות מקצועיות במסגרת קול קורא 

 רשויות מקומיות

: אריאל, אלפי מנשה, שוטף

בקעת הירדן, בית אל, 

בנימין, שומרון, בית אריה, 

קדומים, מודיעין עילית, 

קרני שומרון, עמנואל, גבעת 

 זאב, אלקנה.

 

  פניות ציבור 

 כתוצאה מגידול כלבים אצל שכןבנופים ה בעיה תברואתית קש
הועבר לטיפול וטרינר הרשות 

 מול היועמש שלהם

 באריאל תלונה על קמין עץ
ול הרשות עם פהועבר לטי

 הנחיות
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 8201 דצמברממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 
 

  ות מערך הסביבה היממתיחריגנמדדו  לא דצמבר בימים שמד אבק פעלבחודש 
 . (מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף
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