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 2020 פברואר חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 3.2 פלטין אדריכלות בנושא שיפוץ האיגוד קידום 

 4.2 י.ע. דוברות / ענבר 

 12.2 סדרי עבודה מול מ. הפנים ג. זאב 

Municipal Groupings Workshop 17.2 ם -דנת התארגנויות אזוריות . הגנת הסביבה יס 

 18.2 ישיבת צוות 

 19.2 תערוכת השלטון המקומי  –מוני אקספו 

 27.2 בחינת הצעה למערכת פיקוח און ליין 

  כנסים / השתלמויות  

 4.2 בכפר אדומים  ערב שיח עם התושבים -מטמנה גוש אדומים 

 20.6 הוראת בריאות הסביבה 

 27.2 סביבה חוצה גבולות  -ה לצוערי שירות המדינה  אורי שבתהרצא

  דיונים/ סיורים  

ין לבנייה ירוקה בניצני עוז| יהודה אלקלעי, איצ'ה הקמת מפעל למיחזור פסולת בני.ע. 

 ,והייזם
3.2 

 10.2 סיור צוות

 13.2 סיור עם מזכיר מושב תומר בדיקת שטח לקליטה קרקעה משוקמת ק אור חזי ועוזיאל

 5.2  רול Kismon, בדיקת תלונה ברקן 
 25.2 סיור ופגישה במנהל צפון השמרון מ.א. עם רשות הטבע יערות צפון השומרון פסולת בניין

 26.2 בלן במ.א. בקעת הירדן ואור וט ומפוסטטרום שימוע ק

 11.2 , מחוז רמלה נספח סביבתי -מתקן לשטיפת קרקעות 

 12.2 לתכנית אב  חווד–ה נחל קנ -חיים יעקובי עם 

 13.2 ניטור מטרד מטוסים פדואל, בית אריה , עופרים , נעלה

בהשתתפות: רמי שנוולד+ יהונתן לנגה+ איצ'ה  מ.א. שומרון  -פגישה בנושא: קמין עץ

 .מאיר

16.2 

 25.6 סיור בשומרוני הטוב / ניטור אויר 

 26.2 וב טל מנשה וסביבתוהשלכת פסולת ביניין ביער האגדות בסמוך ליישטיפול: 
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  תיכנון סביבתי 

 3.2 השתתפות בשיח תושבים בכפר אדומים )מתקן לשריפת פסולת השומרני הטוב(

 6.2 מצפה יריחו 354היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 11.2 פגישה במחוז מרכז בנושא מתקן לטיפול בקרקעות מזוהמות 

 17.2, 12.2 סיור במתתיהו שיקום נופי

 17.2 מסלעה במעלה שומרון בדיקת

 18.2 מצפה יריחו 356היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 27.2 מצפה יריחו 444היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 27.2 בית אריה -לתוכנית ביוב עופרים תהתייחסו

  שפכים 

 2,17.2 סיור בתחנת שאיבה

 4.2 התקנת מד ספיקה  יער חורשים ישובי נחל קנה

  ומחזור פסולת מוצקה  

 5,13,24.2 סיור פיקוח טובלן ק אור וקומפוסט משואה

  תעשיה ורישוי עסקים 

 26.2, 6.2 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 24.2, 13.2 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

 24.2 פיקוח על העסק ה אפרים, ביקורת באתר גריטה אימו איטרנשינל באזה"ת מעל

 13.2 ביקורת בבית דפוס שושנת הירדן באזה"ת מעלה אפרים, 

 2.2 ביקורות במכבסות בעיר מודיעיו עילית בהשתתפות פקח העיריה, פיקוח על עסקים

ביקורות במפעלים ריאקטיב וטיירק בפארק תעשיות שח"ק בהשתתפות נציג המ' להגנת 

 וואד חוראני, פיקוח על המפעליםהסביבה מחוז חיפה מר ג'

11.2 

 12.2 באזה"ת ברקן, פיקוח על התעשייה המזהמת   MTIביקורת במפעל 

 12.2 ביקורת במפעל וי. גולד בפארק תעשיות אריאל מערב, פיקוח על התעשייה

 27.2 השתתפו בפגישה בנושא דיווח ממוחשב של ביקורות בעסקים

  שפכי תעשיה 

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

 26.2 ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן גרמה לריח. 

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 20.2 ביקורת במפעל פלקסו פרינט באזור התעשייה ברקן, פיקוח על חומ"ס

מפעלים שחר כימיקלים ודנלוג בפארק תעשיות אריאל ובמפעל אביג באזה"ת ביקורות ב

 ברקן בהשתתפותו של נציג המשרד להגנה"ס דר' עדנאן סולטאני, פיקוח על חומ"ס.

17.2 
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 אירועים סביבתיים וחומ"ס, חרום, תרגילים

 6.2-7.2 ן , בדיקות , הנחיות ופתיחת הגחומר חשוד בגן ילדים בעץ אפרים 0134310אירוע 

  איכות אויר                    

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

 בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד. גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש פברואר בהמשך המסמך.
 שוטף

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

 האיגוד ובאתר ניטורית.
 שוטף

 9.2 באזור התעשייה ברקן MTIהשתתפות בדיגום בארובות מפעל 

 20.2 במפעל פלקסו פרינט באזור התעשייה ברקן RTOהשתתפות בדיגום בארובת מתקן 

  רעש וקרינה 

 12.2 בדיקת קרינה גן שעשועים גבעת רש"י קדומים

  מחצבות 

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

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

 דוחות הביקורות פורסמו באתר ניטורית 

18.2 

ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. ניטור אבק סביבתי. דו"ח הביקורת פורסם באתר 

 ורית.ניט

16.2 

  פיקוח סביבתי

 2.2 גל שמנים -פיקוח מפעל

 2.2 מעלה אפרים -פיקוח סביבתי

 4.2 אלקנה -פיקוח מגרסה

 4.2 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 5.2 במצפה יריחו סיור מפגעי פסולת מחוז ירושלים

 6.2 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 11.2 שילה -פיקוח מגרסה

 25.2, 11.2 בירה-לפסגות/א -פיקוח תחנת מעבר

 17.2, 12.2 עודפי עפר -סיור מתתיהו

 12.2 קרקעות משוקמות -סיור תומר

 13.2 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 16.2 אלפי מנשה, גבעת טל -סיור מיקום מגרסה

 17.2 מעלה שומרון -בדיקת מסלעה

 18.2 עופרים -פיקוח מגרסה
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 26.2 ברקן -פגישה להצבת מגרסה

 27.2 עמנואל -טוןפיקוח מפעל ב

  מניעת מזיקים

 שוטף העברת הנחיות לטיפול מונע במזיקים לרשויות 

 שוטף  פיקוח עבודות למניעת לישמניה 

  חינוך סביבתי וקהילה 

ירדן עם אריאל ניסן מנהל מח' חינוך ונציגי לביצוע קול קורא תלת שנתי בקעת  הערכות

 בתי הספר כרמים ותמר
 , בקעת הירדן4.2

 , מטה בנימין6.2 ערכות לביצוע קול קורא תלת שנתי בנימין עם חיה לוי מנהלת מח' בתי ספר באגף חינוךה

 9.2 היכרות עם פעילות מרכז שדה של  קק"ל בנס הרים, עם מיכל אלקלעי

 , מטה בנימין12.2 הרצאה להשתלמות גננות מטה בנימין בפסגה עפרה בנושא "חקר מגוון המינים"

 13.2  2017עמיתים בבית שמש היכרות עם פרויקטים בקהילה פרק ג  סיור למידת

היכרות עם דבורה מנהלת בי"ס נופי החורש באלפי מנשה, הערכות לביצוע פרק ב קול 

 קורא תלת שנתי.
 , אלפי מנשה16.2

, במסגרת קול קורא תלת שנתי. עם 2020ועדת בחינה לפרויקטים בקהילה, פרק ג לשנת 

' ישובים וזרתהון דמוזה מרכזת חינוך במחוז מרכז, המשרד להגנת אלה ויינברג מח

 הסביבה.

 , שומרון17.2

פגישת הערכות לקראת ביצוע קול קורא תלת שנתי עם ניר ברטל ראש המועצה, רועי מוסט 

 Re3מנכ"ל, מירה מור מנהלת מח' חינוך, גזבר, מנהלת בי"ס, שקד נציגת פרוייטור חברת 
 , אורנית18.2

נועה פרבר וחשיבה  -עם עמותת יחד אריאל, היכרות עם מנהלת עמותה חדשה פגישה

 משותפת לחידוש פעילות בגינה הקהילתית.
 , אריאל24.2

 שוטף ליווי רשויות מקומיות בתיקון וביצוע קול קורא תלת שנתי 

  פניות ציבור 

  
המזבלה מחוץ לקו הכחול  שפיכת פסולת בכניסה ליצהר

לטיפול של הישוב, החזר 
 המנה"אז

בוצע ביקור מפקח האיגוד  תלונה על שפיכת עודפי עפר בתחומי הישוב דולב )מנחת מסוקים(
במקום, קיימת שפיכת עדפי 

עפר.הועבר לטיפול מזכיר 
 הישוב

מנכ"ל האיגוד ביקר במקום  ריחות רעים מהשכן
 ונתן הסברים למתלונן

נערכה בדיקה עם כב"ה   ברהם בעקבות הדיבות בעיניים בגן ילדים בעץ אפריצר
והאיגוד וכל הגורמים 

הרלוונטיים. בוצעה שטיפה 
 של קו הביוב

נערך טרום שמוע לקומפוסט  תלונות רבות מאד על ריחות קשים בבקעה 
אור וקומפוסט משואה 

 -בהשתתפות האיגד והרשות
 נדרשו לתקן ליקויים
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 2020 ראפברוממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 
 

 

 
 

 מערך הסביבה היממתי ו חריגותנמדדפברואר לא בחודש 
 .(מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף

 
 
 
 
 

 


