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 6201  אפריל חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 3.4.16 ישיבת צוות 

 6.4 הכנת חוו"ד בנושא בג"ץ ירוק עכשיו זיהום ואדי חרמיה 

 11.4 ישיבת דירקטוריון קולחי השומרון 

  כנסים / השתלמויות  

 18.4 ינוך סביבתי, סמינר הקיבוציםכנס ח

 .4.4 ם -ועידת קלינטק , רמדה י

  12.4;5.4 קורס דירקטורים 

 .7.4 בסכנין  –"למידת עמיתים" מנהלי איגודים 

  דיונים/ סיורים  

דיון עם מ.א. דרום השרון חל"פ דרום השרון לגבי תוכניות התחברות שלהם לת.ש. חורשים 

 קו נחל קנה 
3.4.16 

 4.4.16 יור ביקורת לאורך נחל קנה ] ביוב[ ס

 6.4 הערכות בתחום הלישמניה  –דיון עם אמיתי , מנכל מ.א. שומרון 

 10.4 לישמניה בצופים  –דיון במ.א. שומרון 

 13.4 מטה בנימין  –י.ע. עם אפי  

רוק דיון במישור אדומים לארגון כנס "אכ"ס ביו"ש " עם בי"ס כפר עציון, א"ע יהודה , י

 עכשיו 

17.4 

 19.4 עם קומפוסטאור להסדרת פיקוח י.ע. 

 19.4 פורום ניקוז יו"ש במנהא"ז 

 20.4 י.ע. הנהלת מחוז המרכז מ. הג"ס עם ראש מ.א. שומרון וצוותו  בברקן

 24.4 סיור יער ריחן 

  תיכנון סביבתי 

 3.4 פיקוח מגרסה עיר היונה אריאל

 4.4 אישור מסלעה בישוב סלעית

 4.4 אישור מסלעה יקיר

 5.4 פיקוח מגרסה נעלה 

 5.4 פיקוח מגרסה לשם 

 5.4 פיקוח מגרסה בית אריה
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 5.4 פיקוח מגרסה גבעת זאב אגן האילות

 GIS 10.4פגישה במועצה אזורית שומרון בנוגע לשימוש ב

 10.4 מתן היתר גריסה בתנאים למגרסה בנעלה

 19.4 נופי פרת 13אישור פרט ראדון מגרש 

  שפכים 

 4.4 סיור פיקוח נחל קנה חזי ואיצה

 10,17.4 סיור פקוח תחנת שאיבה

  עדכונים דו"ח מטשי"ים 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 5,10,21.4 אתר משואה , אתר קומפוסט אור  -סיור פקוח טובלן

 5,10.4  סיור פקוח פסגות

   

  תעשיה ורישוי עסקים 

 20.4, 6.4 יל" בפארק תעשיות אריאלביקורות במפעל "גרין או

 21.4, 7.4 "אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפריםביודיזל" ואל/-רםים "במפעלת וביקור

 5.4 .במפעל אחווה בפארק תעשיות אריאל תביקור

 13.4 ויקטוקור באזה"ת ברקןבמפעל ת וביקור

. הטיפול בבקשה ן עסקלרישיובמסגרת טיפול בבקשה  בתחנת דלק סונול קדומיםביקורות 

 נמשך.

12.4 

מחלקת לייצור מאפים ללא גלוטן של מפעל אחווה הקיים בפארק להקמת חוות דעת הכנת 

 העסק. להקמת. נתנו תנאים תעשיות אריאל

6.4 

  

  שפכי תעשיה 

וביקורות במפעל פומרנץ  של שפכי מפעלי אזה"ת מבוא חורן בנושא  פגישה במבוא חורון
 מק איילון.מיצים וחוות ע

 

18.4 

 

 7.4 ביקורת במצבעת טקסטיל האמה בע"מ באזה"ת מעלה אפרים

תוצאות בדיקות שפכים בכניסה  סוף הדו"ח הוצגו. באזור התעשייה ברקן במט"שביקור 

 (.2-5)נספחים  בחודשי מרץ ואפריל השנה למט"ש וקולחים ביציאה ממנו

6.4 

 20.4 ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל

 14.4 ברקןבאזור התעשייה  קופן פבריקסרת במצבעת טקסטיל ביקו

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.
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 18.4 במסגרת טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים.בבריכת שחייה בישוב מתתיהו ביקורת 

 5.4 רוע חומ"ס.כולל אי כיבוי אש והצלהתרגיל מרחבי של בהשתתפות 

  

 אירועים סביבתיים וחומ"ס

 6,7.4 אירוע תלונת ריח בעקבות פיזור קומפוסט בשטח חקלאי במבוא חורון

 שוטף אירוע שריפות פסולת מפלסטינאים 

  איכות אויר                    

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

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

ובניטור אבק סביבתי  השתתפות בדיגום בארובת מפעל אספלט חב' הנסון )ישראל( בע"מ

 רבה. טרם התקבלו תוצאות.במחצבת הנסון נחל 
20.4 

  

  מחצבות  

 19.4 רסם באתר ניטוריתוביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביקור פ

 20.4 ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. דו"ח הביקור פורסם באתר ניטורית.

 דוחות. ובאתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עילית חב' שפירת במחצבת נטוף וביקור

 באתר ניטורית. מופורס יםיקורהב

18.4 

  קרינה ורעש 

 6.4 בדיקת קרינה מח' רווחה תכנון מבנה חדש מודיעין עלית

  

  מניעת מזיקים 

 6.4 םפגישה עבודה מ.א. שומרון לשמניה בצופי

 11.4 פגישת בעירית ירושלים פרוייקט לכידת זבוב החול בנווה יעקב

 12.4 וורץסיור מכין בצופים עם ד"ר גבי ש

 14.4 יום עיון זיקה במחוז ירושלים

  חינוך סביבתי וקהילה 

הקמת גינות אקולוגיות מקדמות חינוך לקיימות בבתי  2015מפגש פתיחה פעילות קול קורא 

 הספר בשומרון
 4.4מ.א. שומרון, 

 5.4קרני שומרון,  צעדת האביב בנחל קנה

 12.4מ.א. שומרון,  ירייעוץ בהפעלת גינה אקולוגית בגן רימון ביק

 20.4 מפגש רכזי מחוז מרכז

 מ.א. שומרון, שוטף 2015ליווי בתי ספר בהקמת גינות אקולוגיות במסגרת ביצוע קול קורא 
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  פניות ציבור 

 תלונות חוזרות מתושבי אורנית על עשן וזיהום אויר מהאזור הפלסטינאי
הועבר שוב לטיפול 

 המנהא"ז

 ת  תלונה חוסרתרעש מגני ילדים באורני

השטח היינו שטח חום 

אשר הוקצה בתחילת 

גני  4-דרכו התבע"י ל

ילדים. נשלחה תשובה 

 מפורטת למתלונן

 תלונה בגין פסולת ונקיון בעמנואל 

נערך ביקור במקום לפני 

פסח וייערך ביקור נוסף 

 לאחר החג.

 פסולת ברותם שבקעת הירדןמתקני חוסר במחסור 

נושא המחזור מתקדם 

קעת הירדן.דווח בב

 למתלוננת

 תקלה בביוב בחניון בבניין באריאל
הועבר למח' שפע ברשות 

 אשר טיפלה בנושא

תלונות רבות על זיהום אויר מתושבי צופים על עשן וזיהום אויר כתוצאה משריפות באתר 
 הזבל מזרחית לקלקיליה 

 הועבר לטיפול המנהא"ז 

קצין תשתיות באפרים  ו

 מול הכפר. 

מנהא"ז: תגובת ה

למפגע זה,  יםמודע

ברגעים אלו  יםופועל

בהידברות מול הצד 

הפלשתיני להפסקת 

שריפות ועשן מאזור 

 צופים ואלפי מנשה
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 2016 אפרילממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש : 1נספח 
 

 
 

דין וחריגה אחת מערך הסביבה בחודש אפריל בימי סופות אבק נמדדו ריכוזים גבוהים של אבק מרחף ע
 מק"ג/מ"קPM10 (130 .)היממתי לאבק מרחף עדין 
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 16 -: תוצאות בדיקת שפכים בכניסה למט"ש ברקן בחודש מרץ2נספח 
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 16 -תוצאות בדיקת מי קולחין ביציאה ממט"ש ברקן בחודש מרץ: 3נספח 
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 16 -יסה למט"ש ברקן בחודש אפריל: תוצאות בדיקת שפכים בכנ4נספח 
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 16 -: תוצאות בדיקת מי קולחין ביציאה ממט"ש ברקן בחודש אפריל5נספח 
 

 


